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บทคัดยอ 
 

 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางในการนําระบบ Call Center มาใหบริการลูกคาและกล
ยุทธท่ีเหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน เพื่อเปนขอมูลในการกําหนดกลยุทธในการพัฒนาระบบและ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานระบบ Call Center ของ กปภ. อันเปนการสรางความพึงพอใจสูงสุดของผูใชนํ้าและ
ภาพลักษณของการบริการที่ดีใหกับองคกร โดยการสํารวจความคิดเห็นจากพนักงาน กปภ. ซึ่งใชการคัดเลือกกลุม
ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการสํารวจ ไดแก พนักงาน
สวนกลางที่มีหนาที่อยูเวร Call Center จํานวน  240 คน และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของใน สนง.ป. สวนภูมิภาค จํานวน 8 
แหง โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) เพ่ือวิเคราะหพฤติกรรม ทัศนคติและความตองการตอ
ระบบ Call Center  รวมท้ังการศึกษารูปแบบ Call Center ขององคกรอื่น ๆ เพื่อศึกษาปญหาและวิธีการดําเนินงานที่
ใชในปจจุบัน สามารถสรุปผลศึกษาไดดังนี้ 
 1.  ระบบ Call Center ของ กปภ. ปจจุบันแบงออกไดเปน 2 ระบบคือในสวนกลางและสวนภูมิภาค (ปปข.
และ สนง.ป.) ซึ่งในปจจุบันพบวา ผูใชนํ้าสวนใหญไดรองเรียนไปยังสวนภูมิภาคมากกวาสวนกลาง 
 2.  พนักงานมีความคิดเห็นตอกระบวนการในการใหบริการในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา มีระดับความคิดเห็นตอกระบวนการใหบริการดานพนักงาน (Staff) ดานวัตถปุระสงค
ของโครงการ (Object ive)   และดานวัสดุ อุปกรณ (Material) อยูในระดับปานกลางตามลําดับ สวนดานการจัดการ 
(Management)  จัดอยูในระดับนอย 
 3. พนักงานสวนกลาง รอยละ 56.13 มีความตองการใหมีการบริหารจัดการในรูปแบบเดิมที่ใชในปจจุบัน 
แตจะตองมีการปรับปรุงกระบวนการใหเอื้อตอการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น สวนอีกรอยละ 43.87 ตองการจางเอกชน
เขามาดําเนินการแทนรูปแบบเดิมแบบครบวงจร สําหรับพนักงานผูท่ีมีสวนเกี่ยวของในสวนภูมิภาค  พบวา สวน
ใหญมีความตองการใหเอกชนเขามาดําเนินงาน Call Center แทน กปภ. 
 4. ปญหาของการดําเนินงาน Call Center ปจจุบันในสวนกลางไดแก ชวงการหมุนเวียนพนักงานเวรไมมี
หนวยงานหลักรับผิดชอบ ระเบียบ/วิธีปฏิบัติไมเหมาะสม ฐานขอมูลและระบบเชื่อมโยงขอมูลไมดีพอ  และการ
หยุดชดเชยการเขาเวรกระทบตองานประจําแตละหนวยงาน ในสวนภูมิภาคปญหาที่พบ ไดแก บุคลากรไมเพียงพอ/
ไมมีแรงจูงใจ ไมมีหนวยงานรับผิดชอบ และ สนง.ป.บางแหงยังไมมีการจัดต้ัง Call center โดยเฉพาะนอกเวลา
ราชการ 
 5. ปจจัยสําคัญในการพิจารณาความคุมคาของการนําระบบ Call Center มาใช ไดแก  
     5.1 ความคุมคาทางการเงิน พบวา การใหเอกชนเขามาดําเนินการในระยะแรก เชน บริการของ  TOT-
SmartCall  1141 ตอ 1662 มีคาใชจายต่ําที่สุด ในสวนของเอกชนรายอื่นมีคาใชจายสูงขึ้นตามลําดับ 
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     5.2 ความคุมคาดานการลงทุนในเทคโนโลยี พบวา หาก กปภ. เปนผูจัดตั้ง Call Center เอง จะมี
คาใชจายคอนขางสูง  แตจะเปนการเรียนรูพรอมกับการพัฒนาขององคกร และสามารถกําหนดแนวทางการพัฒนา
เปนระยะตามความสามารถของหนวยงาน แตอาจไดรับผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว
  
     5.3 ความคุมคาเชิงผลประโยชนท่ีสังคมจะไดรับและการพัฒนาองคกร พบวา  กปภ. จะตองเขามามี
บทบาทสําคัญในการบริหารจัดการระบบ ซึ่งจะตองสามารถพัฒนาและบูรณาการไดในอนาคต 
 6. ขอเสนอแนะจากการวิจัยสําหรับแนวทางในการจัดตั้ง Call Center  มีดังนี้  
      6.1 ใหแบงการพัฒนาเปนระยะ โดยในระยะแรก แบงระบบออกเปนสวนกลางและสวนภูมิภาค และ
กําหนดแนวทางการพัฒนาทั้งระบบตอเน่ืองเปนระยะ ๆ ใหสอดคลองกันจนระบบมีความพรอมและสามารถ
เช่ือมโยงเต็มรูปแบบ โดยคํานึงถึงระบบและฐานขอมูลท่ีเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพของหนวยงาน
ในการแกไขปญหาสวนภูมิภาคและความพรอมของผูใชน้ําดวย  
    6.2 ใหความสําคัญกับการจัดทําแผนการติดต้ังอยางบูรณาการทั้งระบบ โดยการจัดต้ังคณะทํางาน  การ
สํารวจและออกแบบ การพัฒนาระบบ-การติดตั้ง และการพัฒนาพนักงานรับโทรศัพท 
     6.3 การจัดหาเคร่ืองมืออุปกรณท่ีมีปริมาณและประสิทธิภาพอยางเพียงพอตอการใชงานในระยะตาง ๆ   
     6.4 การบริหารจัดการ โดยใชหลักบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM) มาใช และในอนาคต กปภ. จะตองมี
การเชื่อมโยงขอมูลตาง ๆ ของสวนกลางและสวนภูมิภาคใหมีความถูกตอง ทันสมัยและทันตอเหตุการณ โดยการ
พัฒนาและจัดการระบบฐานขอมูลของแตละ สนง.ป.ใหสอดคลองกับผูใชงานในลักษณะท่ีมีการออกแบบระบบ
สารสนเทศงานฐานขอมูลและพัฒนาโปรแกรมในการเชื่อมโยงกับเว็ปเพ็จ (Web Application) ซึ่งจะเปนการ
ประหยัดงบประมาณในการสื่อสารขอมูลไปยังสวนภูมิภาค รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับขอมูลกับระบบอื่น ๆ เชน 
GIS, MIS, CIS เปนตน 
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อดีตผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ ท่ีอนุมัติใหคณะผูศึกษาออกไปเก็บขอมูลจากสํานักงานประปาในพื้นที่
สังกัดสํานักงานประปาเขต 2 สระบุรี และสํานักงานประปาเขต 6 ขอนแกน เพื่อใชประกอบการเขียน
รายงานผลการศึกษาการจัดตั้งศูนยบริการขอมูลอัตโนมัติทางโทรศัพท ของ กปภ. 
 ผูศึกษาขอขอบพระคุณนายสมชาย ศรีสุนทร ผจก.ป.รังสิต  นายสมเดช คลายมาก ผจก.ป.
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ผจก.ป.ขอนแกน  นายสุรพันธ จันทรโชโต หน.ประชาสัมพันธ สํานักงานประปาเขต 6 ขอนแกน และคณะ
เจาหนาที่ศูนยบริการประชาชน  ฝายสื่อสารองคกร การประปานครหลวง ท่ีกรุณาใหคณะผูศึกษาทําการ
สัมภาษณ และใหขอมูลท่ีเปนประโยชนอยางยิ่งตอการศึกษาทําใหการศึกษาเรื่องดังกลาวสําเร็จลุลวงไป
ดวยดี 
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       กองวิเคราะหวิจัยธุรกิจ ฝายพัฒนาธุรกิจ 
                                                                                                                มีนาคม  2552  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานเรื่อง แนวทางในการจัดตั้งศนูยบริการขอมูลอัตโนมัติทางโทรศพัท (Call Center) ของ กปภ. 

งานวิจยัพฒันาธุรกจิ กวธ. ฝพธ. 

iv 

สารบญั 
                                         หนา 
บทคัดยอ i 

กิตตกิรรมประกาศ iii 

สารบญัตาราง vi 

สารบญัภาพ    
สารบญัตารางและภาพ     viii 

บทที่ 1  บทนํา  1 

 1.1 ความเปนมาและความสาํคัญของปญหา 1 
 1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 3 
 1.3 ขอบเขตของการศกึษา 3 
 1.4 ประโยชนของการศึกษา 3 
 1.5 วิธกีารศึกษา 3 
 1.6 นิยามศัพท 4 

บทที่ 2 ระบบ Call Center และการใชงานในหนวยงานตาง ๆ  5 

 2.1 แนวคดิและหลักการของระบบ Call Center ที่ใชงานทั่วไป 5 
 2.2 องคประกอบของระบบ  Call Center      7 
 2.3 ระบบ Hard ware and Software 10 
 2.4 แนวทางการดําเนินงานระบบ Call Center  ของหนวยงานตาง ๆ       11 
บทที่3  วธิกีารศึกษา 25 

 3.1    การเก็บรวบรวมขอมลู 25 
 3.2    เครื่องมอืที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 25 
 3.3    ข้ันตอนการดําเนนิการ 26 
 3.4    การวิเคราะหขอมูล 27 
บทที่ 4 ผลการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการจดัตัง้ศูนยบรกิารขอมลู  28 

 อัตโนมัติทางโทรศัพท ของ กปภ.  

 กลุมท่ี 1 พนักงาน Call Center 28 

 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 28 

vii 



รายงานเรื่อง แนวทางในการจัดตั้งศนูยบริการขอมูลอัตโนมัติทางโทรศพัท (Call Center) ของ กปภ. 

งานวิจยัพฒันาธุรกจิ กวธ. ฝพธ. 

v 

                                         
สารบญั (ตอ) 

                                         หนา 
  สวนที่ 2  ผลการประเมนิกระบวนการในการใหบริการ Call Center ของ กปภ.        31 
                ปจจบุัน  
 สวนที่ 3 ผลการสํารวจความตองการในการใหบรกิาร Call Center ของ กปภ.  34 
 กลุมท่ี 2 กลุมพนักงานทีเ่กีย่วของกับการปฏิบัติงานในสวนภูมิภาค 41 

บทที่ 5 การศกึษารูปแบบการพัฒนา Call Center ของ กปภ. 47 

 - บรษิัท วอยซเทล จํากัด                                                                                     47 
 - บมจ.ทีโอท ี 50 
บทที่ 6 วิเคราะหผลการศกึษาและขอเสนอแนะ                                                                     54 

 - วิเคราะหผลการศกึษา 54 

 - ขอเสนอแนะ 60 

เอกสารอางอิง  63 

ภาคผนวก ก แบบสอบถามสําหรับพนกังาน Call Center 64 

ภาคผนวก ข คําจาํกดัความของกลุมขอรองเรียนและรองทุกข 69 

ภาคผนวก ค แสดงขอบเขตการดาํเนินงานของบริษัท วอยซเทล จํากดั 71 

ภาคผนวก ง แสดงขอบเขตการดาํเนินงานของ บมจ.ทีโอท ี 91 

   
 
         
 
 
 
     
 
            

        



รายงานเรื่อง แนวทางในการจัดตั้งศนูยบริการขอมูลอัตโนมัติทางโทรศพัท (Call Center) ของ กปภ. 

งานวิจยัพฒันาธุรกจิ กวธ. ฝพธ. 

vi 

สารบญัตาราง 
 

             หนา 
ตารางที่ 1 แสดงการดําเนินการ Call Center ของ กปภ. ในปจจุบัน           2   
ตารางที่ 2 แสดงระดับความคิดเห็นตอกระบวนการในการใหบริการ Call Center ของ  กปภ. ปจจุบัน    32 
  ดานวัตถุประสงคของโครงการ (Objective) 
ตารางที่ 3 แสดงระดับความคิดเห็นตอกระบวนการในการใหบริการ Call Center  ของ  กปภ.    32 
  ปจจุบัน ดานพนักงาน  (Staff)          
ตารางที่ 4  แสดงระดับความคิดเห็นตอกระบวนการในการใหบริการ Call Center ของ    33 
  กปภ. ปจจุบันดานวัสดุ อุปกรณ (Material)                                
ตารางที่ 5  แสดงระดับความคิดเห็นตอกระบวนการในการใหบริการ Call Center ของ 34 
             กปภ. ปจจุบันดานการจัดการ (Management)                                                    
ตารางที่ 6 แสดงความตองการปรับปรุงกระบวนการใหบริการ Call Center ของ กปภ.  35 
  ที่ใชในปจจุบัน ดานวัตถุประสงคของโครงการ (Objective)  
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  ที่ใชในปจจุบัน ดานการจัดการ (Management) 
ตารางที่ 10 แสดงขอดีจากการจางเอกชนเขาดําเนินงานศูนยบริการขอมูลผูใชน้ํา   39 
  (Call Center) แทนระบบเดิม 
ตารางที่ 11 แสดงขอเสียจากการจางเอกชนเขาดําเนินงานศูนยบริการขอมูลผูใชนํ้า  40 
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สารบญัภาพ 
           หนา 
ภาพที่ 1  แสดงระบบ call center ดั้งเดิม      6 
ภาพที่ 2  แสดงระบบ call center ที่มีการเชื่อมตอกบั CTI    7  
ภาพที่ 3  แสดง IVR  Flow Control                8 
ภาพที่ 4  แสดงระบบ Multimedia center      10 
ภาพที่ 5  แสดงการเชื่อมโยงระบบงานของ  MWA Call Center กับระบบงานอืน่ ๆ 18 
ภาพที่ 6  แสดงชองทางการรองเรียนทีลู่กคาใชบรกิารในปงบประมาณ 2551  23 
ภาพที่ 7  แสดงสรุปปญหาและแนวทางแกไขปญหา Call Center กปภ. ของสวนกลาง 45 
  และสวนภูมภิาค 
ภาพที่ 8  แสดงแสดงตัวอยางระบบ Call Center ของ กปภ.    48                                          
ภาพที่ 9  แสดงแผนผังการตดิตั้งระบบ Call Center              50 
ภาพที่ 10 แสดงหลักการทํางานของ TOT-SmartCall             52 
ภาพที่ 11 แสดงชองทางการรองเรียนทีลู่กคาใชบรกิารในปงบประมาณ 2551          57  
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31 

 



บทที่1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสาํคัญของปญหา 
 

ปจจุบันหนวยงานภาครัฐที่ใหบริการดานสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา ประปา โทรศัพท ตาง
เปาหมายในการปรับปรุงพัฒนาดานการบริหารจัดการงานในองคกรและดานงานบริการใหมีประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้นเพื่อใหสนองความตองการของประชาชนในฐานะผูบริโภคเพื่อใหเกิดความพึงพอใจในบริการ ทั้งใน
ลักษณะบริการที่ไดรับทันทีและบริการที่เหนือความคาดหวังของผูใชบริการซ่ึงมีผลตอการรักษาความ
เชื่อมั่น ความศรัทธาและสัมพันธภาพที่ดีระหวางองคกรกับผูใชบริการ ตลอดจนสงเสริมภาพลักษณท่ีดีแก
องคกร 

การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) เปนรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ใหบริการดาน
นํ้าประปาแกประชาชนในสวนภูมิภาค ยกเวนพ้ืนที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ ปจจุบัน กปภ. มี
ผูใชบริการน้ําประปาจํานวนกวาสองลานราย ดวยจํานวนผูใชนํ้าประปาที่มากขึ้นเปนลําดับ กอรปกับ
นํ้าประปาเปนสาธารณูปโภคที่มีความจําเปนในชีวิตประจําวัน ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่ กปภ. ตองมีการ
สื่อสารขอมูลดานงานบริการและขาวสารเกี่ยวกับองคกรที่เปนประโยชนใหผูใชนํ้าไดทราบอยางทั่วถึงและ
เพียงพอ ซึ่งสื่อในการสื่อสารระหวาง กปภ. กับผูใชนํ้า นอกจากใชการประชาสัมพันธ และโฆษณาผาน
สื่อมวลชน ท้ังหนังสือพิมพ วิทยุ และโทรทัศน แลว พนักงานภายในองคกรถือเปนสื่อบุคคลที่ทําหนาที่
เสมือนตัวแทนองคกรในการมีปฏิสัมพันธ (Customer Relationship Management)  กับผูใชน้ําโดยตรง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งพนักงานที่ปฏิบัติงานประจําสํานักงานประปาเขต  สํานักงานประปา  และฝาย
ประชาสัมพันธ สํานักงานใหญ มีโอกาสติดตอส่ือสารกับผูใชน้ํามากที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานเรื่อง แนวทางในการจัดตั้งศนูยบริการขอมูลอัตโนมัติทางโทรศพัท (Call Center) ของ กปภ. 

งานวิจยัพฒันาธุรกจิ กวธ. ฝพธ. 

2 

ปจจุบัน กปภ. ดําเนินการ Call Center โดยแยกเปน 2 สวน ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 แสดงการดําเนินการ Call Center ของ กปภ. ในปจจุบัน 
 

สรุปผลการดาํเนินงาน Call Center ปจจุบันของ กปภ. 

สวนกลาง 
- ใชพนักงาน Call Center จากพนักงานสวนกลางที่
มีตําแหนงต่ํากวา ผอ.กอง ท้ังหมด ประมาณ 240 คน 
หมุนเวียนกันเขาเวร โดยมีหลักเกณฑการจัดสรร
จํานวนวันเขาเวรของสายงานตาง ๆ จาก 50% ของ
พนักงานชายในสายงานนั้น ๆ กําหนดเปนจํานวน
วันและจัดสรรพนักงานชายเขาเวรระหวางเวลา 
15.00 น.-23.00 น. จํานวน 1 คน และจัดเวรให
พนักงานหญิงเขาเวร 2 คน ในวันหยุดเสาร-อาทิตย
และวันหยุดนักขัตฤกษ ระหวางเวลา 7.00 น.-15.00 
น. สวนวันทํางานพนักงานฝายประชาสัมพันธจะ
ผลัดกันเขาเวรในชวงเวลา 7.00 น.-15.00 น. 

สวนภูมิภาค 
- ใชพนักงานของประปาหรือสํานักงานประปาเขต
เขาเวรรับแจงเหตุทอแตก-ทอรั่วในชวงเวลาราชการ 
นอกเวลาราชการใหพนักงานที่อยูเวรยามประจํา
สํานักงาน (ยกเวนหนวยงานท่ีมีเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัย) ตามระเบียบ  กปภ .วาดวยการอยู เวร
ประจําสํานักงานและวิธีเบิกจายเงินคาตอบแทน 
พ.ศ.2538 ปฏิบัติงานเปน Call Center ไปดวยอีก
หนาที่หน่ึง ใหไดรับคาตอบแทนคนละ 100.-บาท
ตอการอยู เวร  1 ครั้ง  โดยไมมีสิทธิไดรับเงินคา
ลวงเวลา หรือคาทํางานในวันหยุด และมี สนง.ป.
เขต และ สนง.ป.หลายแหงในปจจุบันมีการจัดจาง 
บริษัทฯ รักษาความปลอดภัย จึงไมมีการเขาเวร
สํานักงานชวงนอกเวลาราชการ สวนใหญจึงไมมี
พนักงานประจํารับแจงเหตุหลังเวลาราชการ  

 

 แตปจจุบันยังมีพนักงานรองเรียนถึงหลักเกณฑการเขาเวร Call Center ของสํานักงานใหญไม
เหมาะสม ไมไดรับความสะดวก และไมยุติธรรม อีกทั้งพนักงานผูเขาเวร Call Center บางคนตอบปญหา
ช้ีแจงขอรองเรียนใหแกผูใชนํ้าไมชัดเจน มักตอบปญหาใหลูกคาแบบติด ๆ ขัด ๆ ทําใหภาพลักษณของ 
กปภ. ติดภาพลบ และการหยุดชดเชยการเขาเวรกระทบตองานประจําของแตละหนวยงาน  โดยปจจุบันมี
การเพิ่มชองทางการติดตอในหลากหลายชองทางมากขึ้น เชน ชองทาง Interner ,Web  board ทั้งใน ปปข. 
สวนกลางและ สนง. ดังนั้น ในฐานะที่ กปภ. เปนองคกรที่เริ่มมีการพัฒนาในทิศทางที่ดีข้ึน จึงควรให
ความสําคัญกับงานบริการ Call Center โดยพนักงานที่จะใหขอมูลตอบขอซักถามลูกคาไดดีจะตองใช
วาทะศิลปช้ันสูงในการเจรจากับอารมณไมพอใจของลูกคาเวลาที่เกิดปญหา ถึงเวลาแลวท่ี กปภ. ตอง
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คํานึงถึงภาพลักษณท่ีดีขององคกร โดยเฉพาะระบบการใหบริการขอมูล กปภ. ผาน Call Center  คณะผู
ศึกษาจึงมีความประสงคจะทําการศึกษาถึงปญหาอุปสรรค และประโยชนของการนําระบบศูนยบริการ
ขอมูล Call Center แบบอัตโนมัติ รวมทั้งแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพมาใชกับ กปภ. เพื่อสรางความ
เชื่อมั่นในดานการบริการที่ดีใหกับลูกคา ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบขององคกรตอไป 
 

 1.2  วัตถุประสงคของการศกึษา  
1. เพ่ือศึกษาแนวทางในการนําระบบ  Call Center มาใหบรกิารลูกคาของ กปภ. 
2. เพ่ือศึกษากลยทุธที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธภิาพการทํางานของระบบ  Call Center ของ กปภ. 
 

1.3  ขอบเขตของการศึกษา  
ศึกษาเปาหมายสูความเปนเลิศทางดานบริการดวยการจัดตั้งศูนยบริการขอมูล Call Center เพื่อเพิ่ม 

ประสิทธิภาพและแนวทางในการปรับปรุงการใหบริการ เพ่ือเสริมสรางภาพลักษณที่ดีในดานการบริการ
ขาวสารขอมูลใหเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางของ กปภ. โดยศึกษาระบบการใหบริการดานขอมูลขาวสาร
กับองคกรท่ีมีการจัดตั้งศูนยบริการขอมูลท่ีเปนระบบอัตโนมัติ ท้ังหนวยงานภาครัฐและเอกชน  และการ
สํารวจขอมูลภาคสนามของ ปปข.และสนง.ป. ของ กปภ.  
 
1.4  ประโยชนของการศกึษา   

1. ทําใหทราบถึงแนวทางในการนําระบบ Call Center มาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 
ใหบริการลูกคา 

2.ทราบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมและกลยุทธในการพัฒนาระบบ Call Center ไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ เพื่อเปนการสรางความพึงพอใจสูงสุดของผูใชนํ้า และภาพลักษณของการบริการทีด่ใีหกับองคกร 
 
1.5  วธิกีารศึกษา  

1. ศึกษาขอมูลจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่มีการนําระบบ Call Center มาใชบริการลกูคา 
2. วิเคราะหพฤตกิรรมและทัศนคติของพนักงานที่เกีย่วของตอระบบCall Center โดยใชหลักของ 

พฤติกรรมบุคคล 
 3.  วิเคราะหระบบการทํางานของ Call Center ท่ีเหมาะสม  
 4.  วิเคราะหแนวทางและความเปนไปไดในการนําระบบ Call Center มาใชบรกิารลกูคา 
 5.  นําเสนอแนวทางในการเพิ่มประสิทธภิาพของระบบ Call Center ของ กปภ. 
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1.6  นิยามศัพท  
 1.  Call Center หรือศูนยบริการตอบรับทางโทรศัพท คือ การเปดใหบริการแกลูกคาในการ
สอบถามขอมูลขาวสาร หรือรองเรียน โดยลูกคาจะทําการโทรศัพทติดตอเขามายังศูนย ซึ่งจะมีพนักงาน 
(Agent) ใหความชวยเหลือ 

2.  Agent หมายถึง พนักงานรับสายโทรศัพททําหนาท่ีในการตอบรับสายจากลูกคา โดยมีวัตถุ 
ประสงคเพ่ือใหบริการชวยเหลือตอบขอซักถามกับลูกคา 
 3.  ทัศนคติ หมายถึงความรูสึกนึกคิดที่เกี่ยวของกับการแสดงออกความรูสึกท่ีอยูภายใน พรอมที่จะ
แสดงออก โดยผูรับรูหรือผูรูสึกสามารถบอกไดวา เห็นดวย ไมเห็นดวย ชอบ หรือไมชอบ ตอการใชบริการ 
 4.  พฤติกรรม หมายถึง การแสดงออกหรือการกระทําของบุคคลแตละบุคคลตอการเขามาติดตอใช
บริการ เชน ความถี่ในการใชบริการ ชวงเวลาที่ใชบริการ ประเภทของขอมูลที่สอบถาม 
 5.  Customer Relationship Management (CRM)  หรือการบริหารลูกคาสัมพันธ ซ่ึงก็คือการ
สรางความสัมพันธกับลูกคา โดยการใชเทคโนโลยี่และการใชบุคลากรอยางมีหลักการ เพ่ือเพิ่มระดับการให 
บริการแกลูกคา สรางความเขาใจในความตองการของลูกคา รวมทั้งตอบสนองตอความตองการของลูกคา 
 6.  CTI (Computer Telephony Integration System) คือ ระบบโทรศัพทตอบรับอัตโนมัติ 
 7.  IVR (Interactive Voice Response) คือ ระบบบริการขอมูลเสียงอัตโนมัติ จากฐานขอมูลแบบ 
Interactive 
 8.  IFR (Interactive Fax Response) คือ ระบบบริการขอมูลเอกสารอัตโนมัติ จากฐานขอมูลแบบ 
Interactive 
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บทที่ 2 
ระบบ Call Center และการใชงานในหนวยงานตาง ๆ 

 
 การทํางานขององคกรที่ใหบริการแกสาธารณชน ไมวาจะเปนการบริการในรูปแบบของตัวสินคาหรอื
การบริการท่ีเปนขอมูล ขาวสาร มีปจจัยหลายประการที่เปนตัวผลักดันท่ีทําใหเกิดผลสําเร็จแกองคกรรวมทั้ง
สรางความพึงพอใจใหแกผูใชบริการ จะเห็นวาการทําธุรกิจใหประสบความสําเร็จนั้น ไดมีการนํากลยุทธตาง 
ๆ มาใชมากขึ้น ไมวาจะเปนกลยุทธทางดานการบริหาร การจัดการ และการตลาด ซ่ึงจะตองสนองตอบตอ
ความตองการของลูกคาเปนสําคัญ เพราะลูกคาคือผูที่สรางรายได กําไร และผลประกอบการใหแกองคกร 
ดังนั้นจึงควรกําหนดกลยุทธทางการตลาดแบบ one to one ที่เนนผูบริโภคหรือตัวลูกคาเปนหลัก ปจจุบัน
เทคโนโลยีไดมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว องคกรตาง ๆ จึงไดมีการนําเอาเทคโนโลยีมาชวยใน
การดําเนินการใหธุรกิจของตนประสบความสําเร็จ และแสวงหาชองทางที่จะเขาถึงกลุมลูกคาใหมากขึ้น 
ระบบ call center เปนระบบหนึ่งท่ีหลายองคกรไดนํามาใชเพ่ือสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาและตอบสนอง
ใหแกลูกคาได ทําใหองคกรประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจ คณะผูศึกษาจึงไดนําเสนอแนวคิดและทฤษฏท่ีี
เกี่ยวของเพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจตรงกัน ดังนี้ 

 
2.1  แนวคิดและหลกัการของระบบ Call Center  ท่ีใชงานทั่วไป 
 Call หมายถึงการแสดงความตองการหรือการรองขอ (to make a request or demand)1  
 Center หมายถึง จุด, พ้ืนที่, บุคคล หรือส่ิงของที่มีความสําคัญ หรือเปนปจจัยสําคัญในความ
เกี่ยวพันกับกิจกรรมหรือความสนใจที่ชัดเจน (a point, area, person or thing that is most important or 
pivotal in relation to an indicated activity or interest)2 
 ระบบ call center เปนระบบหนึ่งที่นําเทคโนโลยีทั้งทางดานสารสนเทศและโทรคมนาคมเขามาใช
งานในการจัดการลูกคา โดยมุงเนนในเรื่องของการใหบริการหลังการขาย การสอบถามขอมูลหรือขอสงสัย
ตาง ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกและสรางความรูสึกผูกพันระหวางองคกรกับลูกคา ซึ่งจะสงผลใหลูกคามี
ความพึงพอใจตอองคกรมากขึ้น ปจจุบัน call center กลายเปนชองทางสําคัญในการสื่อสารกบัผูบรโิภค และ
ยังพัฒนาไปสูบริการเชิงรุกเพื่อเนนการสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับองคกร และอํานวยความสะดวกใหกับ
ผูใชบริการไดอยางรวดเร็ว   

                                                 
1

 Call Centers and Call Center Operations Management, http://www.callcenterops.com, December 2001. 
2

 เรื่องเดียวกัน 
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ภาพที่ 1 ระบบ call center ดั้งเดิม 
ที่มา : Telephony Magazine, 2000 
  

จากภาพท่ี 1 ระบบ call center เปนการโตตอบระหวางลูกคากับองคกรในเรื่องเกี่ยวกับการบริการ 
โดยลูกคาตองติดตอกับ agent โดยตรง เมื่อ agent ไมวางลูกคาตองรอสาย ปจจุบันระบบ call center มีการ
พัฒนาระบบโดยเพิ่มประสิทธิภาพในการโตตอบกับลูกคาโดยจะใชเทคโนโลยีของ voice response รวมเขา
กับระบบตาง ๆ ภายในหนวยงานโดยอาศัย CTI (Computer Telephony Integration)  ดังภาพท่ี 2 
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ภาพที่ 2 ระบบ call center ท่ีมีการเชื่อมตอกับ CTI 
ท่ีมา: Telephony Magazine, 2000 
 
2.2  องคประกอบของระบบ call center 
  องคประกอบของระบบ call center ที่ใชงานกันอยูในปจจุบันจะประกอบดวย 
 1. Interactive Voice Response (IVR) หรือระบบตอบรับอัตโนมัติ เปนระบบการใหบริการขอมูล
โตตอบกับลูกคาโดยตรงทางโทรศัพทอัตโนมัติ โดยผูท่ีเรียกสายเขามาสามารถที่จะติดตอกับระบบขอมูลที่
เกี่ยวกับสินคาหรือบริการตาง ๆ ที่เก็บเอาไวในฐานขอมูลของคอมพิวเตอรไดโดยตรง เชน เมื่อลูกคาเรียก
เขามายังระบบ call center เพ่ือตองการทราบถึงขอมูลเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ IVR จะทํางานโดยการให
ลูกคากดหมายเลขตาง ๆ จากเครื่องโทรศัพทของลูกคาที่ถูกกําหนดเอาไวในระบบคอมพิวเตอร ถาลูกคา
ตองการขอมูลท่ีมากกวานั้น ก็สามารถที่จะกดหมายเลขที่ถูกกําหนดเอาไวในการติดตอไปยังเจาหนาท่ีได 
นอกจากนั้น IVR  ยังสามารถท่ีจะตรวจสอบลูกคาไดวาเปนใครโดยใหลูกคากดเลขหมายประจําตัว
ผูใชบริการกอนที่จะสงขอมูลไปยังเจาหนาที่ ดังภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3   IVR  Flow Control           
ท่ีมา: Telephony Magazine, 2000  

 
2.  Automatic Call Distribution (ACD หรือ Private Branch Exchange - PBX) มีหนาที่ในการ

กระจายการเรียกเขาของโทรศัพทไปยังเจาหนาท่ีตาง ๆ ท่ีเชื่อมตออยู โดยการเรียกเขานั้นจะถูกสงไปยัง
เจาหนาท่ีที่วางอยู ถาขณะนั้นไมมีเจาหนาที่วางลูกคาจะไดยินเสียงเพลงหรือขาวสารบางอยางท่ีเปน
ประโยชนตอลูกคา 
 3. Computer Telephony Interface (CTI) ทําหนาที่ในการเชื่อมตอระหวางโครงขายโทรคมนาคม 
และเครือขายขอมูลเพื่อใหบริการในการติดตอสื่อสาร โดยจะเอาระบบโทรศัพทและระบบคอมพิวเตอรหรอื
เครือขายขอมูลมารวมใหเปนระบบเดียวกัน ระบบ CTI จะมีความยืดหยุนสูงกวาระบบโทรศัพทแบบเดิม 
ขอดีของระบบ CTI คือ ในกรณีท่ีมีลูกคาติดตอเขามายัง IVR เพื่อตองการที่จะสอบถามปญหาของสินคา
หรือบริการ ลูกคาสามารถที่จะเลือกเมนูเพื่อสอบถามในสิ่งที่ตนเองตองการได ระบบ CTI จะแสดงขอมูล
ของลูกคาบนหนาจอคอมพิวเตอรของ agent  ทําให agent สามารถที่จะรูขอมูลตาง ๆ ของลูกคา รวมทั้ง
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ปญหาของลูกคาจากเมนูท่ีลูกคาเลือก  นอกจากนั้น ระบบ CTI ยังชวยจัดการความคับคั่งของจํานวน
โทรศัพทของลูกคาที่เรียกเขามาใหกระจายไปสู agent  ไดอยางเหมาะสม 
 4. Supervisor Station (SS) ในระบบของ MS-Windows นั้นจะมีสวนที่เปน supervisor  ของระบบ  
call center ซ่ึงจะเปนเครื่องมือท่ีเอาไวใชตรวจสอบและควบคุมระบบ ACD  โดยที่เครื่อง workstation  นั้น 
supervisor สามารถที่จะควบคุมการทํางานและสามารถตรวจสอบปริมาณของการเรียกเขาเหมือนกับ 
system administrator ได ในสวนของ SS นี้สามารถมีไดหลาย station  โดยมีจุดประสงคเพื่อแบงการทํางาน
ของ SS  
 5. Agent Station ในแตละ agent station น้ันจะประกอบดวย agent console เปนลักษณะของหนาจอ
แบบ pop-up ซึ่งจะมีขอมูลตาง ๆ ของผูท่ีเรียกเขา โดยผูที่ทําหนาที่ service agents น้ันสามารถที่จะเรียกดู
ขอมูลของผูเรียกหรือรายการของการบริการ สามารถที่จะใสขอมูลในฐานขอมูลของลูกคา ทําให agent 
สามารถตอบปญหา โอนสาย หรือแฟกซผานหนาจอคอมพิวเตอรได 
 ระบบ call center เปนระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใชงานทางธุรกิจ การออกแบบระบบที่ดีนั้น
จะตองสรางความใกลชิดกับลูกคาเพื่อความไดเปรียบในการแขงขันโดยอาศัยเทคโนโลยีที่มีอยูเพ่ือสราง
โอกาสในการบริการลูกคา  ปจจุบันไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีในเรื่องการรวมขอมูลชนิดตาง ๆ เชน 
ขอมูลคอมพิวเตอร (data) เสียง (voice) และสัญญาณภาพ (video) ใหสามารถสงไปบนโครงขายพื้นฐานเดิม
ได ดังนั้นจึงไดมีการพัฒนาระบบ call center  โดยอาศัยการรวมกันในดานระบบ PC และ software เพื่อชวย
ในการพัฒนา call center การเปลี่ยนแปลงระบบนี้จะทําใหลูกคามีชองทางในการติดตอสื่อสารแบบใหม ซึ่ง
สามารถติดตอสื่อสารเขาสู call center ไดโดยผานทาง e-mail และ web ได ระบบ call center นี้สามารถใช
งานไดท้ังการเรียกแบบเดิมคือผานทางโทรศัพทและการติดตอทางอินเทอรเน็ตท่ีอาจจะอยูในรูปของแฟกซ 
และ e-mail  ในการติดตอทาง web ระบบ call center จะม ีweb site ของตนเองโดยระบบการใหบริการดวย
ตนเองแบบอัตโนมัตินี้ไมจําเปนตองมีพนักงานจํานวนมากในการตอบคําถาม โดยทั่วไปลูกคามีความ
ตองการที่จะติดตอเขาหา agent  เมื่อเขาเกิดความสับสนกับระบบเมนูที่ซับซอนของระบบ VRU (Voice 
Response Unit)  ลูกคาจะมีความตองการติดตอพูดคุยกับพนักงานโดยตรง 
 ในสวนผูขายระบบ  CTI (Computer and Telephony Integration) ไดเริ่มที่จะพัฒนาระบบ call 
center ขึ้นมาโดยรวมเอาเทคโนโลยีของ web มีการจัดเตรียมปุม “Call-me” เพื่อเอาไวใชติดตอทั้งในสวน
ของระบบการเรียกโทรศัพทดั้งเดิม หรือระบบ VoIP  (Voice over IP)  สวนของ VoIP น้ันจะทําใหลูกคา
สามารถที่จะกําหนดการเรียกแบบ IP Telephony โดยผานเครื่อง PC เพื่อท่ีจะติดตอไปยังระบบ call center 
ได โดยท่ีลูกคาจะสามารถใชอุปกรณ Multimedia PC ซ่ึงสามารถคุยกับ agent ของระบบ call center 
โดยตรงบนสัญญาณเสนเดียวกับการเชื่อมตอบน web  สวนใหญระบบ call center สามารถใหบริการไดกับ
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ขอมูลหลากหลายทั้งการเรียกเขาโดยสัญญาณเสียง, web, e-mail และ แฟกซ ดังภาพที่ 4 ซ่ึงระบบ call 
center จะจัดการในเรื่องของลําดับการไหลของขอมูล และระดับการใหบริการของสื่อกลางแตละชนิด 
รวมท้ังประสิทธิภาพในการใชงานของเครือขายสําหรับสื่อแตละประเภท 
 

 
 
ภาพที่ 4 ระบบ Multimedia center 
ท่ีมา: Telephony Magazine, 2000  
 
2.3 ระบบ Hard ware and Software 
 ในระบบ call center ท่ัวไปไมวาจะเปน Web หรือ Multimedia call center จะมีการพิจารณา
องคประกอบของระบบ คือ ระบบ Hard ware and Software 
 1. ระบบ Hard ware ประกอบดวยองคประกอบ 6 สวน คือ 
  1.1 Automatic Call Distribution (ACD) จะเปนสวนที่ใชกระจายการเรียกเขาไปยัง ACD 
agents ที่เชื่อมตออยู 
  1.2 Interactive Voice Response (IVR) จะเปนสวนที่ใชตอบรับโทรศัพทอัตโนมัติ 
  1.3 Computer Telephony Integration (CTI) จะเปนสวนที่ใชเชื่อมตอระหวางโครงขาย
โทรคมนาคมกับระบบเครือขายขอมูล 
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  1.4 Monitor สวนนี้จะถูกใชในแตละ agent โดยใชในการตรวจสอบขอมูลของลูกคาและ
ตรวจสอบขอมูลของการบริการทั้งหมดของลูกคา 
  1.5 Telephone เปนสวนท่ีใชในการตอบขอมูลใหแกลูกคา 
  1.6 Database เปนสวนท่ีสําคัญที่สุดของระบบ Hardware จะถูกใชในการจัดเก็บขอมูล
ทั้งหมดของลูกคาทําให operator สามารถที่จะใหบริการตอบขอมูลแกลูกคาไดงายขึ้น 
 2. ระบบ Software ประกอบดวยองคประกอบ 2 สวน คือ  
  2.1 Package Softwares  เปน software ที่ถูกสรางขึ้นมาโดยการเขียนโปรแกรมเพื่อที่จะให
ผูใชสามารถที่จะใชกับงานของตนเองไดงายขึ้น  
  2.2 Customized Softwares เปน software ท่ีถูกเขียนโดย Software house ตามความตองการของ
หนวยงานที่จางโดยตรง 
 
2.4 แนวทางการดําเนินงานระบบ call center ของหนวยงานตาง ๆ  

2.4.1 บริษัท AIS (Advanced Info Service)  AIS call center 3 คือศูนยใหบริการตอบขอซักถาม
เกี่ยวกับการใชงานโทรศัพทมือถือในระบบ GSM 2 WATT และ CELLULAR 900 ตลอด 24 ช่ัวโมง โดยเริ่มใช
งานตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2540 โดยมีวัตถุประสงคคือ  

- สรางความแข็งแกรงในการใหบริการท่ีไมเหมือนใคร 
- สรางภาพพจนในการใหบริการท่ีดีข้ึน 
- เติมความคาดหวังของลูกคาในเรื่อง 

•  การเชื่อมตอท่ีงาย 

•  การตอบสนองที่รวดเร็ว 

•  ขอมูลขาวสารที่ถูกตอง 

•  การบริการที่สุภาพ ออนนอม 
 การใหบริการแบงเปน 2 สวน โดยสวนแรก ใชหมายเลขโทรศัพท 1185 ผานเครื่องโทรศัพทมือถือ
จะเปนการใหบริการในรูปแบบระบบใหขอมูลอัตโนมัติดวยเสียง ผูใชบริการสามารถเขาไปฟงขอมูล
เกี่ยวกับการใชบริการตาง ๆ ได สวนท่ีสอง ใชหมายเลขโทรศัพท 1175 ผานเครื่องโทรศัพทมือถือ และ 02-
271-900 ผานโทรศัพทบาน เปนบริการที่ผูใชบริการสามารถติดตอกับพนักงานของ AIS call center 

                                                 
3

 Kongkawin Boonrod, Pongyooth Glayooth, Thapanick Kumnungwout, Thai Telephone & 
Telecommunication Public Company Limited : How to improve TT&T call center (Bangkok : College of 
management, Mahidol University, 2001) pp.29-31 
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 การทํางานของ AIS call center จะมีพนักงานรับสายเขาเพื่อตอบขอซักถามสําหรับลูกคาท่ีโทรเขา
มา และอีกสวนจะเปนพนักงานที่มีหนาที่โทรออกเพื่อติดตอลูกคาท่ีพนักงานไมสามารถตอบขอซักถามได
ในขณะนั้น พนักงานจะรับเรื่องและสงเรื่องไปใหอีกหนวยงานคนหาขอมูลและติดตอลูกคาเพื่อแจงให
ทราบอีกที ไมวาจะเปนเรื่องการแจงระบบขัดของ หรือเปนการโทรกลับไปหาลูกคาที่ฝากขอความไวใน
ขณะที่พนักงานรับสายติดสายการใหบริการลูกคารายอื่นอยูจนไมสามารถใหบริการลูกคาอีกรายไดใน
ขณะนั้น และพนักงานโทรออกไปเพื่อเสนอโปรโมชั่นใหม ๆ สิทธิพิเศษในแตละเดือนท่ีลูกคาจะไดรับ
ขอเสนอมือถือเครื่องใหมเมื่อลูกคาทําเครื่องเกาหาย นอกจากนั้นศูนย AIS call center ยังมีทีมงานอีกสวนซึ่ง
ทําหนาท่ีคอยใหบริการตอบขอซักถามลูกคาผานชองทางอินเทอรเน็ตดวย e-mail 
 ในสวนของพนักงานที่ตอบขอซักถามทางโทรศัพทยังแบงออกเปน 5 ระดับ คือ 

1. Basic เปนพนักงานที่ใหขอมูลในเรื่องทั่ว ๆ ไป และยอดคาใชบริการโทรศัพทมือถือ 
2. Inter ทําหนาที่ในการตอบรับเรื่องรองเรียนและตอบขอซักถามตาง ๆ  
3. Advance ทําหนาที่ในการระงับและเปดสัญญาณการใชโทรศัพท การยกเลิกการใชบริการ การ 

โอนหมายเลข เปลี่ยนที่อยู เปลี่ยนเจาของ การขอคูมือในการใชงานโทรศัพทแตละรุน 
                4.  Specialist ทําหนาที่ในการใหขอมูลเกี่ยวกับการทํางานและฟงกช่ันตาง ๆ ของเครื่อง
โทรศัพทมือถือในรุนท่ัว ๆ ไป 

5.    Newtecnoloyee แนะนําการทํางานของโทรศัพทมือถือท่ีเชื่อมตอกับโครงขายอินเทอรเน็ต หรือ 
รุนที่มีความสามารถซับซอน 
 
 ในดานผูใชบริการ AIS call center จะไดรับคําตอบที่ตองการอยางสะดวกรวดเร็วกวาการที่จะตอง
เดินทางไปศูนยบริการ จนในปจจุบันมีผูเขามาใชบริการประมาณเดือนละ 36,000 ราย ท่ัวประเทศโดยมี
เจาหนาท่ีใหบริการในขณะนี้ 300 คน ซ่ึงภายในสิ้นปจะเพิ่มเปน 650 คน ทั้งนี้เพ่ือรองรับความตองการของ
ผูใชบริการและในอนาคตการขยายจํานวนพนักงานใหบริการจะเปนไปตามปริมาณผูใชโทรศัพทมือถือของ
ระบบ “GSM 2 WATT”   “CELLULAR 900” และ “ONE-2-CALL”  แมวาในบางครั้งการใหบริการ  AIS 
call center มีจํานวนไมพอในชวงเวลาเรงดวนที่มีผูโทรเขามาเปนจํานวนมาก ลูกคารอสายนานเกินกวา 30 
วินาที ทีมงานจะแกปญหาโดยการใหลูกคาฝากขอความดวยเสียงและพนักงานจะติดตอกลับไปเพื่อตอบ
ปญหาภายใน 1 ช่ัวโมง หรืออาจจะใชชองทางบริการขอมูลเสียงอัตโนมัติหมายเลข 1185 ไดอีกชองทาง
หนึ่ง ความเปนมาตรฐานเดียวกันถือเปนส่ิงสาํคัญที่สุดของ call center จึงทําใหมีนโยบายฝกอบรมพนักงาน
ในการใหบริการ เชน รูปแบบการพูดโตตอบกับลูกคา ลําดับขั้นในการแกไขปญหาตาง ๆ ตลอดจนการ
ติดตามขอมูลใหกับลูกคา ทําใหลูกคาเกิดความมั่นใจในบริการ 
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 ศูนย AIS call center จะเชื่อมโยงการทํางานของศูนยบริการยอย 6 แหงที่กระจายอยูในทุกภูมิภาค
ทั่วประเทศ ไดแก อาคารชินวัตร 2 อาคารพหลโยธินเพลส เชียงใหม หาดใหญ สุราษฎรธานี นครราชสีมา 
อุดรธานี และพิษณุโลก  ระบบจะทําการเชื่อมโยงศูนยทั้ง 6 แหง ทําใหสามารถใหบริการผูใชทั่วประเทศได
โดยเทาเทียมและมีประสิทธิภาพ ผูใชบริการสามารถใชโทรศัพทมือถือโทรเขา call center 1175 และ 1185 
ไดในอัตรานาทีละ 3 บาท ซึ่งทําใหประหยัดคาใชจายในการใหบริการ และสําหรับผูท่ีอยูในเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑลสามารถใชโทรศัพทบานโทรเขาหมายเลข 02-271-9000 เพียงครั้ง ละ 3 บาท ซึง่ลกูคา AIS จะ
ประหยัดคาใชจายอยางมาก 
 

2.4.2  ศูนยบริการขอมูลผูใชไฟ (PEA Call Center 1129)  การไฟฟาสวนภูมิภาค 4 
       การไฟฟาสวนภูมิภาคไดดําเนินการจัดตั้งศูนยบริการขอมูลผูใชไฟ (Outsource Call Center) 
เพ่ือใหเปนศูนยกลางของขอมูล, ศูนยบริการขอมูลขาวสาร ในการใหบริการตางๆ แกผูใชไฟฟา และ เพ่ือให
สามารถนําเสนอขอมูลการใชไฟฟาของผูใชไฟฟาแตละราย นําเสนอขอความประชาสัมพันธไปพรอมกับ
ขอมูลการใชไฟฟา ท้ังนี้ กฟภ.ไดจางบริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด เปนผูดําเนินการให 

       ในปจจุบัน การนําเทคโนโลยีการติดตอส่ือสารมาเปนเครื่องมือชวยในการใหบริการกับผูใชไฟฟา 
ถือเปนการประชาสัมพันธใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาคไดดียิ่ง การจัดตั้งศูนยบริการขอมูลผูใชไฟ (Call 
Center) เปนชองทางหนึ่งที่สามารถชวยใหการติดตอส่ือสารระหวางการไฟฟาสวนภูมิภาคกับผูใชไฟฟา
ใกลชิดมากขึ้น และยังชวยเสริมสรางความสัมพันธอันดี กอใหเกิดความจงรักภักดี มีความประทับใจในการ
ใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาค อยางไรก็ตามการจัดตั้งศูนยบริการขอมูลผูใชไฟ (Call Center) ถือได
วาเปนโครงการที่มีความยุงยาก ซับซอนพอสมควร โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหบริการผูใชไฟฟาท่ัวประเทศ 
จะตองใชงบลงทุนสูง ซึ่งเมื่อจัดตั้งเสร็จแลวจําเปนตองปรับเปลี่ยนระบบไปตามลักษณะการใหบริการอยู
ตลอดเวลา และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็ว ทําใหตองพิจารณาการขยายตัวของ
ศูนย ก็จะตองลงทุนเพิ่มขึ้นอีก    ดังนั้น จึงมีแนวความคิดที่จะใหหนวยงานเฉพาะดานที่มีผูชํานาญและมี
ประสบการณยาวนาน มาทําหนาที่จัดตั้ง และบริหารงานศูนยบริการขอมูลผูใชไฟแทนการไฟฟาสวน
ภูมิภาค หรือ Outsource Call Center ใหเปนไปตามขอกําหนด และขอบเขตของงานตามที่การไฟฟาสวน
ภูมิภาคตองการ  

                                                 
4

  www.pea.co.th/peane3/pea call center. html 
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รูปแบบในการทํางานของ PEA Call Center 5  มีบริการใหแกประชาชน 2 รูปแบบคอื ระบบบรกิาร
ขอมูลแบบอัตโนมัติและการพูดคุยโดยตรงกับ Agent ซึ่งผูใหบริการสามารถเลือกใชบริการทั้ง 2 รูปแบบได
ตามตองการ จากการกดหมายเลขโทรศัพท 1129 ซึ่งมีเครื่องตอบรับดวยระบบคอมพิวเตอรคอยแนะนํา
ผูใชบริการ ดวยการบอกใหกดหมายเลขเพื่อเลือกรับฟงขอมูลอัตโนมัติหรือพูดคุยกับ Agent โดยตรง เม่ือ
ผูใชบริการโทรศัพทเขามา Agent จะขอชื่อหรือหมายเลขเครื่องวัดฯ แลวบันทึกเขาระบบคอมพิวเตอร 
หลังจากนั้นถาผูใชบริการรายเดิมโทรศัพทกลับมาตามเรื่อง เพียงบอกชื่อ Agent ก็สามารถคนหาขอมูลไดวา
มีการดําเนินการถึงขั้นตอนไหนแลว  นอกจากนั้นยังมีระบบบันทึกชื่อและเบอรโทรศัพทของผูโทรเขา
อัตโนมัติ พรอมท้ังระบุภาคใหดวยวาผูท่ีโทรศัพทเขามาโทรจากภาคไหน และจัดบริการเพื่อใหสอดคลอง
กับผูใชบริการในแตละภาค เชน หากผูโทรศัพทเขามาจากภาคอีสานสายจะถูกโอนไปยังAgent ที่สามารถพูด
ภาษาอีสานได และถาผูโทรศัพทเปนชาวตางประเทศสามารถติดตอ  Agent   ผูที่สามารถพูดภาษาอังกฤษไดเชนกัน 

ปจจุบันการไฟฟาสวนภูมิภาคใหบริการ PEA Call Center ดวย Agent ที่ผานการอบรมการตอบ
รับ และใหขอมูลเปนอยางดีเพื่อเขามารับหนาท่ีดังกลาว และตองเปนผูมีมนุษยสัมพันธมีหัวใจในการบรกิาร
ตลอดจนมีความอดทนสูง ปฏิบัติงานดวยความสุภาพออนโยน สามารถทนกับความกดดันตางๆ รวมทั้งการ
รองรับอารมณของผูที่โทรศัพทเขามาขณะประสบปญหาเกี่ยวกับไฟฟาไดเปนอยางดีตลอดเวลาของการ
ใหบริการตลอด 24 ช่ัวโมง มีการแบงการทํางานผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเปนกะในภาคกลางวันซ่ึงมี
ปริมาณผูโทรศัพทเขามาใชบริการสูง จะจัดสรรให Agents จํานวน 50 คนรับหนาท่ี สวนในชวงเย็นและชวง
กลางคืนซ่ึงมีปริมาณการใชบริการไมมากจะมี Agents จํานวน 20 คนสามารถรับทุกสายได 100% 
              PEA Call Center มีระบบ Voice Recording สําหรับบันทึกการใหบริการทุกสาย และมีระบบ 
Monitoring ท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคสามารถตรวจสอบการทํางาน Agent ไดตลอดเวลา  ทําใหทราบจํานวน
สายที่เขา  จํานวน Agent ท่ีกําลังนั่งรับสาย  เรื่องที่โทรเขามา  ซึ่งขอมูลตางๆ ที่ผูใชบริการสอบถามเขาไป
ที่  PEA Call Center จะถูกบันทึกเขาสูคอมพิวเตอรเก็บไวที่เครื่อง  Server ซึ่งอยูที่การไฟฟาสวนภูมิภาคทํา
ใหสามารถนําขอมูลตางๆ ในเครื่อง  Server  มาใชใหบริการแกผูใชไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ  สําหรับการ
ตอบคําถามแกผูใชไฟฟาที่โทรศัพทเขามาสอบถามก็จะใชวิธีการดูขอมูลที่มีอยูใน Knowledge Base มาตอบ 
ถาไมมีขอมูล กองบริการลูกคาสารสนเทศและสื่อสารของการไฟฟาสวนภูมิภาคที่ดูแลรับผิดชอบ PEA Call 
Center ใหดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยนั้นจะเปนผูคอยแกปญหา และชวยเหลือหาคําตอบที่ Agent 
ตอบไมได ดวยการติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ พรอมกับติดตาม และสงให PEA Call 

                                                 
5

  www.peane.com/1129-2.html 
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Center นําขอมูลที่ไดเพิ่มเขาไปในฐานขอมูลเพื่อใหการดําเนินการของ PEA Call Center เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการของผูใชไฟฟาหรือประชาชนที่โทรเขามาใหไดรับความพึง
พอใจมากที่สุด 

          การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) เปนหนวยงานหนึ่งในอีกหลายๆ หนวยงานที่มีพ้ืนท่ีใหบริการ
ครอบคลุมทั่วประเทศจํานวน 73 จังหวัด (ยกเวนเขตกรุงเทพมหานคร  นนทบุรี และสมุทรปราการที่เปน
พ้ืนที่รับผิดชอบของการไฟฟานครหลวง) ไดนําศูนยบริการขอมูลผูใชไฟฟา (PEA Call Center) มาใชโดย
เปดใหบริการเต็มรูปแบบตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2549 เพื่อเปนศูนยกลางในการใหบริการขอมูลตางๆ เกี่ยวกับ
การใหบริการดานไฟฟาแกลูกคาและประชาชนทั่วไปเพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการสอบถามขอมูลผูใช
ไฟฟาจากจุดที่ใหบริการเพียงจุดเดียว เพียงกดหมายเลข 1129 จากโทรศัพทพื้นฐานและโทรศัพทมือถือทุก
ระบบในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ก็สามารถติดตอกับการไฟฟาสวนภูมิภาคไดตลอด 24 ช่ัวโมงโดยไมมีวันหยุด 
ผูใหบริการไฟฟาไมตองเดินทางไปสํานักงานการไฟฟาดวยตนเอง สะดวกและประหยัดคาใชจาย ผูที่ใช
โทรศัพทพื้นฐานผาน 1129 จะเสียคาโทรเพียงครั้งละ 3 บาท ท่ัวประเทศ   PEA Call Center มีหนาที่
ใหบริการขอมูลตามที่มีในฐานขอมูลความรู (Knowledge Base) แกผูใชไฟฟาผานหมายเลขโทรศัพท 1129 
โดยขอมูลขาวสารที่ใหบริการแกผูใชไฟฟา ไดแก ประวัติผูใชไฟฟาและการใชไฟฟา ขอมูลเบ้ืองตน
เกี่ยวกับหนวยงานและบริการพ้ืนฐาน หมายเลขโทรศัพทภายในหนวยงาน การขอใชไฟฟา การสอบถาม
ปญหาดานไฟฟาเสนอแนะหรือรองเรียนเกี่ยวกับการบริการ   การขอรับเอกสารผานทาง Fax on Demand  
(ผูใชไฟฟาโทรศัพทจากเครื่อง Fax) ตลอดจนการแจงแผนการดับไฟฟา และรับแจงเหตุถูกตัดมิเตอร รับ
แจงเหตุกระแสไฟฟาขัดของ ฯลฯ      ขอมูลดังกลาวขางตนถูกเก็บบันทึกไวดวยระบบคอมพิวเตอรโดย
เจาหนาที่รอใหบริการแกผูใชไฟฟาทางโทรศัพท (Agents) สามารถเรียกดูขอมูลเหลานี้ไดตลอด 24 ช่ัวโมง
ทางหนาจอมอนิเตอร เพื่อใชในการตอบขอซักถามและใหคําปรึกษาแนะนําตางๆ แกผูใชไฟฟาไดอยาง
รวดเร็ว ถูกตองและมีมาตรฐานเดียวกัน โดยฐานขอมูลความรูมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 
พรอมกันนั้นการไฟฟาสวนภูมิภาคยังไดจัดสงพนักงานเขาไปอบรมการทํางานกับ PEA Call Center เพื่อ
ปรับปรุงตรวจสอบการบริการใหมีความทันสมัยอยูเสมอ   ในกรณีที่มีการรองเรียน หรือแจงเหตุ
กระแสไฟฟาขัดของขอมูลท้ังหมดถือเปนเรื่องเรงดวน จะถูกสงผานไปยังหนวยงานการไฟฟาสวนภูมิภาคที่
เกี่ยวของทันที และจะมีการบันทึกสถานการณแจงเหตุไวดวย เชน ไดรับเรื่องแลว ทําให PEA Call Center 
สามารถรูสถานการณไดเมื่อดูขอมูลทางหนาจอมอนเิตอร และแจงผูใชไฟฟาไดอยางรวดเรว็ หรอืกรณทีีก่าร
ไฟฟาสวนภูมิภาคมีแผนดับไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงแกไขระบบจําหนายไฟฟา จะมีการบันทึกแผนดับไฟ
ลงในโปรแกรมเพื่อให PEA Call Center สามารถรูไดทันทีถึงสถานท่ีและสาเหตุที่ไฟฟาดับ วาเนื่องจาก
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เปนไปตามแผนหรือเกิดจากอุบัติเหตุขอขัดของอ่ืนๆ  ซึ่งจะสามารถตอบผูที่สอบถามหรือแจงเหตุเขามาได
ดวยขอมูลขาวสารที่ถูกตอง แมนยํา ดวยความสะดวกและรวดเร็วแคปลายนิ้วสัมผัสหมายเลข 1129 จากทุก
หนแหงท่ัวประเทศตลอด 24 ช่ัวโมง PEA Call Center จึงเปนอีกกาวหน่ึงของการไฟฟาสวนภูมิภาคที่มุงมั่น
กาวไปขางหนาอยางไมหยุดยั้งในธุรกิจการใหบริการกระแสไฟฟา 

 2.4.3 ศูนยบริการประชาชน การประปานครหลวง (MWA Call Center) 6 

          ในป 2527 การประปานครหลวง (กปน.) ไดปรับปรุงการใหบริการประชาชนผูใชน้ําดวยการ
มีหนวยงานเปนศูนยรวมเพื่อรับฟงขอมูล ขอรองเรียน ขอแนะนําจากผูใชนํ้าโดยเรียกหนวยงานนี้วา “ศูนย
ปฏิบัติการ การประปานครหลวง” และใชเลขหมายโทรศัพท 3 หลัก เพื่อความสะดวกในการจดจําของผูใช
นํ้า คือ หมายเลข “125” 

 ในป 2539 กปน.ไดมีการปรับปรุงผังบริหารขององคกร และไดเปลี่ยนชื่อ “ศูนยปฏิบัติการ” เปน 
“ศูนยประสานงาน” และในป 2540 ไดเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพทสายดวนจากเลข 3 หลัก คือ “125” 
เปนเลขหมาย 4 หลัก คือ “1125” 

 ในป 2546 ศูนยประสานงานไดมีการปรับปรุงงานรับฟงขอมูล รับเรื่องรองเรียน ฯลฯ เปนระบบ 
“Call Center” เพื่อที่จะสามารถใหบริการรับเรื่องรองเรียน บริการขอมูลตาง ๆ ใหแกผูที่โทรศัพทเขามาได
อยางมีประสิทธภิาพ และสนับสนุนการทํางานดานสารสนเทศของ กปน. 

 ในป 2551 ศูนยประสานงานไดเปลี่ยนชื่อเปน “ศูนยบริการประชาชน” สังกัดฝายสื่อสารองคกร ซึง่
แตเดิมคือสํานักงานประชาสัมพันธ และ “สวนบริการขอมูลผูใชนํ้า” เปลี่ยนเปน “สวนบริการขอมูล” 

 ระบบงาน (Application Software) ที่ใชในศูนยบริการประชาชน  (MWA Call Center)  ประกอบดวย 

1. ระบบโทรศัพท เปนระบบงานที่จัดการดานการรับสายจากผูท่ีโทรเขามาประกอบดวยระบบ 

- ACD (Automatic Call Distribution) 
- IVR (Interactive Voice Response) 
- CTI (Computer Telephony Integration) 

                                                 
6

  www.mwa.co.th/history_1125.html 
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2. ระบบบริการประชาชน เปนระบบงานที่จัดการดานการรับเรื่องรองเรียน การสงเรื่องรองเรียน
ไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของประกอบดวย 

- OPS (Operating System) 
- KIS (Knowledge Information System) 

3. ระบบโทรสารอัตโนมัติ เปนระบบงานที่จัดการดานการรับเรื่องรองเรียนผานทางเครือ่งโทรสาร 
เพ่ือสงเรื่องรองเรียนไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของโดยระบบ Unify messaging 

นอกจากนี้ไดนําระบบงานตาง ๆ ของ กปน.มาใชประกอบดวย เชนระบบ CIS (Customer 
Information System), GIS (Geographic Information System) 

MWA Call Center (1125)  หรือ ศูนยบรกิารประชาชน เปนหนวยงานของการประปานครหลวง
ทําหนาท่ีเปนศูนยบริการขอมูลของการประปานครหลวงแกประชาชนหรือผูใชนํ้าโดยใหบรกิารทาง
โทรศัพทหมายเลข 1125 อันมีภาระหนาทีด่ังนี ้

ดานการบรกิารขอมลู  บริการขอมูลผูใชนํ้า 3 ทางการสื่อสาร ไดแก บรกิารขอมลูและรับเรื่อง
รองเรียนทางโทรศัพท ทางอเีมลล (E-mail : mwa1125@mwa.co.th) และทางกระดานขาวของเวปไซต 
www.mwa.co.th 
               

ดานงานประสานงาน  ประสานงานภายใน กปน. ไดแกการรวบรวมและติดตามขอมูลงานที่อาจมี
ผลกระทบที่เดอืดรอนตอประชาชน เพื่อใชในงานบริการขอมูลตางๆ ตดิตามและประสานงานการแกไข
ปญหาขอรองเรียน ติดตอและประสานงานแกไขฉุกเฉินตางๆ ของ กปน.ประสานงานภายนอก กปน. 
ประสานงานแกไขปญหาสาธารณะภยั กับองคกรภายนอก กปน. 

ดานงานขอมลูและสารสนเทศ ไดแก การจัดทําสารสนเทศจากขอมูลงาาน และเหตุการณท่ีควรจบั
ตาตรวจสอบ เปนสารสนเทศเพื่อการบริหาร และสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจนําเสนอผูบริหารระดับตางๆ 
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ภาพที่ 5 แสดงระบบงาน MWA Call Center  
 

รูปแบบการดําเนินงาน  กปน.ดําเนินการ Call Center เองท้ังหมด โดยจัดซื้อเครื่องมือ/อุปกรณเอง 
และจางบริษัทฯ พัฒนาโปรแกรมที่เกี่ยวของ รับแจงขอรองเรียนผานทั้งทางโทรศัพท และ Web site โดยมี
อัตรากําลังประมาณ 40 คน แบงเปน ผอ.ศูนยบริการประชาชน , หัวหนาสวน, นักวิชาการคอมพิวเตอร และ
จางแรงงานผานบริษัทฯ 26 อัตรา เขาเวร Call Center โดยแบงเปน 3 ผลัด ๆ ละ 8 คน โดยวันทําการเวลา
ราชการจะมีพนักงาน กปน.เสริมอีก 2 อัตรา และยังจางพนักงานที่เกษียณอายุบางสวนเขามารวมปฏิบัติงาน
ในอัตราเงินเดือนเทากับลูกจางของบริษัทดวย ปจจุบันมีการแบงหนาที่ออกเปน 4 กลุม ไดแก กลุมงาน
สงเสริมบริการขอมูลทางโทรศัพท กลุมงานบริการขอมูลทาง E-mail และ Internet  กลุมงานบํารุงรักษาและ
พัฒนาระบบ และกลุมงานประสาน ซึ่งสามารถเชื่อมโยงขอมูลไปยังสวนบริการการใชนํ้า กองบริการ และ
สวนซอมบํารุงระบบทอและโยธา กองบํารุงรักษาในแตละสํานักงานประปาสาขาตอไป  

ผลการใหบริการของ กปน.ในป 2551  มีจํานวนสายที่โทรเขามาใชบริการรวม 712,615 ราย ขอมูล
สวนใหญจะถูกตอบรับโดยระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) และอีกสวนหนึ่งจะถูกตอบโดยพนักงาน Call 
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Center ซึ่งไดรับการฝกอบรมมาโดยเฉพาะอยางตอเนื่องและมีพนักงาน กปน.ท่ีมีประสบการณคอยใหความ
ชวยเหลือและ ควบคุมดูแลอยูตลอด ในสวนขอมูลท่ีไมสามารถตอบไดประมาณ 15% จะถูกสงตอให
สํานักงานประปาสาขาที่เกี่ยวของเพ่ือพิจารณาตรวจสอบ แกปญหา และแจงตอบผูใชน้ําตามลําดับตอไป 
ปจจุบนั Call Center 1125 เปดใหบริการรับคํารอง 6 ประเภททางโทรศัพท ประกอบดวย 1.แกไขสถานที่สง
ใบแจงหนี้ 2. แกไขประเภทผูใชนํ้า 3. แกไขชื่อ/สถานที่ใชน้ํา 4. แจงมาตรวัดน้ําชํารุด 5. แจงมาตรวัดน้ําไม
เดิน และ 6. แจงลดขนาดมาตรวัดน้ํา โดยสามารถติดตอศูนยบริการประชาชน (MWA CALL CENTER) 
โทร 1125 ตลอด 24 ช่ัวโมง นอกจากนี้ Call Center 1125 ไดเพิ่มบริการใหม คือ การขอรับบริการติดตั้ง
ประปาทางอินเตอรเน็ต เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกผูใชน้ํารายเล็กแบบติดตั้งถาวร (ขนาดมาตร 1/2 น้ิว 
ถึง 1 น้ิว เทานั้น)   

โครงการที่ กปน.จะดําเนินการในอนาคต จะเพิ่มชองทางการดําเนินการธุรกรรมอัตโนมัติผาน Call 
Center อีกหลายรายการ โดยนําระบบการสื่อสารทางเสียงผานโครงขายอินเตอรเน็ต (VoiP) เพื่อเปนการ
ประหยัดคาบริการ เชน การชําระเงินผานอินเตอรเน็ต แตยังตองรอความมั่นคงทางดานการใชจายผานบัตร
เครดิตออนไลน อีกระยะหนึ่ง 

2.4.4   การดําเนินการระบบ Call Center ของ กปภ.ในปจจุบัน สามารถแบงออกไดเปน 2 สวน หลัก ๆ   คือ 

1. Call Center สวนกลาง  

- ความ เปนมา  กปภ. ไดพยายามเพิ่มชองทางการสื่อสารขอมูลเกี่ยวกับงานบริการใหผูใช
นํ้าไดรับทราบอยางตอเนื่อง โดย กปภ. ไดจัดตั้งศูนยบริการ Call Center7  สํานักงานใหญ เม่ือวันท่ี 9 พ.ค. 
2546 ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะตองมีศูนยรับบริการประชาชนและลูกคาใหไดรับความสะดวกตลอด 24 
ช่ัวโมง โดย กปภ. ไดแตงตั้งคณะทํางานบริการประชาชนดวยระบบ Call Center ใหคณะทํางานฯมีอํานาจ
หนาที่ในการดําเนินการจัดตั้งขายงานและกําหนดแนวทางปฏิบัติบริการประชาชนระบบ Call Center ของ 
กปภ. โดยกําหนดแนวทางจัดเวรเปน 3 กะ ดังนี ้

                                                 

7
  กองผลิตส่ือประชาสัมพันธ การประปาสวนภูมิภาค 2551. Call Center : หนึ่งใน Job Discription ที่ตองปฏิบัติ. คนเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2551 (online), 

http://www.pwa.co.th. 
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กะที1่ เวลา 01.00-09.00 น. 
กะที2่ เวลา 09.00-17.00 น. 
กะที3่ เวลา 17.00-01.00 น. 

ใหกองประชาสัมพันธ (โครงสรางเดิม) เขาเวรในกะที่ 2 และใหสายงานภาค 1-5 เขาเวรในกะที่ 1 
และกะที่ 3 (เฉพาะพนักงานชาย) โดยทดลองนํารองเปนเวลาประมาณ 2 เดือน  

-  การปรับการดําเนินการ Call Center ของ กปภ.   คณะทํางานฯไดพิจารณาขอมูลการรับเรื่อง
รองเรียนแลวเห็นวาในชวงเวลากลางคืนตั้งแต  23.00-07.00  น. ไมมีขอรองเรียนเขามาและในชวงเวลานั้น
ไดมีพนักงานกลุมหนึ่งไดยื่นขอเสนอแนวทางปฏิบัติตอผูวาการ    ผูวาการไดเรียกประชุมพนักงานกลุม
ดังกลาวโดยมีขอสรุป คือ ใหปรับเวลาเขาเวร Call Center ใหมเปน 2 กะ ดังนี ้

 กะท่ี 1 เวลา 07.00-15.00 น.  

 กะท่ี 2 เวลา 15.00-23.00 น. 

คณะทํางานบริการประชาชนดวยระบบเครือขายรับเรื่องรองเรียนรองทุกขไดกําหนดหลักเกณฑ
การเขาเวร Call Center โดยสรุปไวดังนี้  

 1. ใหพนักงานตั้งแต ช้ัน 2 ถึง 9 (ยกเวน ผอ.กอง) และมีคุณวุฒิตั้งแต ปวช.ข้ึนไปทุกสายงานใน
สํานักงานใหญมีหนาที่ในการปฏิบัติงาน Call Center  

 2. ใหพนักงานในสังกัดกองประชาสัมพันธ (โครงสรางเดิม) เขาเวรในกะที่ 1 (ปจจุบันเปน
พนักงานกองผลิตสื่อประชาสัมพันธและกองประชาสัมพันธทั้งชายและหญิง) ซึ่งจะเขาเวร โดยเฉลี่ย 1-2 
ครั้งตอคนตอเดือน โดยไมไดหยุดชดเชยในวันทํางานถัดไป 

 3. ใหพนักงานชายในสายงานตาง ๆ เขาเวรในกะที่ 2 ในวันปกติ และวันหยุดราชการ/วันนักขัต
ฤกษ สําหรับกะที่ 1 นั้นจะใหพนักงานชาย 1 คน หรือพนักงานหญิง 2 คน เขาเวรก็ได  

 4. เกณฑการพิจารณาจัดสรรจํานวนพนักงานของแตละสายงานใหพิจารณาดังนี้  
       4.1 สัดสวนพนักงาน 50% ของพนักงานชายที่เขาเวรมีอยูแตละสายงาน เชน หากมีพนักงานชาย 
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อยู 100 คน ก็ใหจัดเวรจํานวน 50 วัน (วันปกติกะที่ 2 และวันหยุดราชการ/วันหยุดนักขัตฤกษเปน กะที่ 1 
และกะที่ 2 โดยเฉลี่ยพนักงานแตละสายจะเขาเวรของ 1-2 ครั้งตอคนตอป) 

         4.2 ใหพนักงานชายอยูเวรกะที ่2 กะละ 1 คน ในวันทําการ และพนกังานหญิง กะท่ี 1 จํานวน 2 
คน (หรือพนักงานชาย 1 คนก็ได) เฉพาะวนัหยุดราชการและวนัหยุดนกัขัตฤกษ 

 5. การจัดลําดับการเขาเวร Call Center ของแตละสายงานใหยึดสายงานตามโครงสรางสิทธิพิเศษใน
การเขาเวร Call Center พนักงานที่เขาเวรในกะที ่2 ในวนัทําการ และกะที ่1ในวนัหยุดราชการ/วันหยุด
นักขัตฤกษ มีสิทธิในการหยุดงานในวันถดัไปของการปฏิบัติงานได 1 วัน ยกเวนพนกังานที่เขาเวรในกะที ่2 
ทุกวัน ศุกรของสัปดาหใหพนักงานมาเขาเวรในชวงเวลา 15.00-23.00 น.โดยในชวงเชาของการทํางานปกติ
ไมตองมาปฏิบัติงาน และไมไดรับการหยดุชดเชยในวันถัดไปของการปฏิบัติงาน 

หมายเหตุ สิทธิการหยุดงานในวันถัดไปใหอยูในดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาในสายงานนั้นๆ 

การจัดพนักงานเขาเวร Call Center เปนดุลยพินิจของสายงานนั้นๆโดยผูบังคับบัญชา เปนผูมี
อํานาจในการพิจารณาเสนอชื่อพนักงานในสังกัดแลวแจงมายังกองผลิตส่ือ ประชาสัมพันธ กอนการเขาเวร
ของสายงานนั้น ๆ แตปจจุบันยังมีพนักงานรองเรียนถึงหลักเกณฑการเขาเวร Call Center ของสํานักงาน
ใหญไมเหมาะสม ไมไดรับความสะดวก และไมยุติธรรม อีกท้ังพนักงานผูเขาเวร Call Center บางคนตอบ
ปญหาชี้แจงขอรองเรียนใหแกผูใชน้ําไมชัดเจน มักตอบปญหาใหลูกคาแบบติด ๆ ขัด ๆ ทําใหภาพลักษณของ 
กปภ. ติดภาพลบ ตลอดจนพนักงานแตละหนวยงานที่ทยอยหยุดชดเชยมีผลกระทบตองานประจําของแต
ละหนวยงานดวย ในฐานะที่ กปภ. เปนองคกรที่พัฒนาแลว จึงควรใหความสําคัญกับงานบริการ Call 
Center โดยพนักงานที่จะใหขอมูลตอบขอซักถามลูกคาไดดีจะตองใชวาทะศิลปช้ันสูงในการเจรจากับ
อารมณไมพอใจของลูกคาเวลาที่เกิดปญหา ถึงเวลาแลวที่ กปภ. ตองคํานึงถึงภาพลักษณที่ดีขององคกร 
โดยเฉพาะระบบการใหบริการขอมูล กปภ. ผาน Call Center  

  คาใชจายหรือคาเสียโอกาสในการปฏิบัติ Call Center ของพนักงาน 
 ในกรณี กปภ. ใช พนักงาน กปภ. รับโทรศัพท กปภ. จะเสียโอกาสในการให พนักงาน กปภ.หยุด
พักผอนในวันทํางานถัดไป โดยคิดเปนคาใชจาย ตามคาเฉลี่ยของระดับเงินเดือนของกลุมตัวอยางที่ไดจาก
การสํารวจเฉลี่ยวันละ 860 บาท ตอวัน (ดูรายละเอียดจากการเก็บขอมูลกลุมตัวอยางในบทที่ 4) แบง
ออกเปนดังนี้ 
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  -วันทํางาน มีพนักงานหยุดชดเชยเฉพาะกะ 2 จํานวนวันละ 1 คน จํานวน 22 วัน (วัน
ทํางานจันทร-ศุกร เทากับ 22 วันตอเดือน)  
  -วันเสาร-อาทิตย มี พนักงานหยุดชดเชยในกะที่ 1 จํานวน 2  คน กะท่ี 2 จํานวน 1 คน รวม 
3 คน มีวันหยุดชดเชยเฉพาะวันเสาร-อาทิตย  จํานวน 8 วันตอเดือน ดังนั้น ใน 1 เดือนมีพนักงานหยุดชดเชย
ในวันหยุดจํานวน 24 วัน (3 คน x 8 วัน)  

   รวมคาเสียโอกาสในการปฏิบัติ Call Center ของพนกังาน จํานวน 39,560 บาทตอเดอืน (46 
วัน x 860 บาท) 

2. Call Center สวนภูมิภาค ใชพนักงานของประปาหรือสํานักงานประปาเขตเขาเวรรับแจงเหตุทอ
แตก-ทอรั่วในชวงเวลาราชการ นอกเวลาราชการใหพนักงาน ท่ีอยูเวรประจําสํานักงาน (ยกเวนหนวยงานที่
มีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย) ตามระเบียบ กปภ.วาดวยการอยูเวรประจําสํานักงานและวิธีเบิกจายเงิน
คาตอบแทน พ.ศ.2538 ปฏิบัติงานเปน Call Center ไปดวยอีกหนาที่หนึ่ง ใหไดรับคาตอบแทนคนละ 100.-
บาทตอการอยูเวร 1 ครั้ง โดยไมมีสิทธิไดรับเงินคาลวงเวลา หรือคาทํางานในวันหยุด และมี สนง.ป.เขต 
และ สนง.ป.หลายแหงในปจจุบันมีการจัดจางบริษัทฯ รักษาความปลอดภัย จึงไมมีการเขาเวรสํานักงานชวง
นอกเวลาราชการ สวนใหญจึงไมมีพนักงานประจํารับแจงเหตุหลังเวลาราชการ 

ปจจุบันผูใชนํ้าสวนใหญรองเรียนผานชองทางของสวนภูมิภาคมากกวาชองทางของสวนกลางมาก
เนื่องจากมีความสะดวกและรวดเร็วกวา ดังแสดงในรูปท่ี 6 
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ภาพที่ 6 แสดงชองทางการรองเรียนที่ลกูคาใชบรกิารในปงบประมาณ 2551 

คณะผูศึกษาจะทําการศึกษาถึงปญหาอุปสรรค และประโยชนของการนําระบบศูนยบริการขอมูล 
Call Center แบบอัตโนมัติมาใชกับ กปภ. เพื่อสรางความเชื่อมั่นในดานการบริการท่ีดีใหกับลูกคา รวมทั้ง
เปนการแสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบขององคกรดวย เนื่องจากระบบ call center เปนระบบงานหนึ่งซึ่งมี
วัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการใหบริการลูกคาขององคกร เพ่ือตอบปญหาตาง ๆ ซ่ึงเกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานหรือใหบริการขององคกร องคกรท่ีใหความสนใจในการพัฒนาการใหบริการแกลูกคาตางมคีวาม
ตองการระบบ call center เพื่อรองรับการทํางานในแตละวัน และสวนมากไดทําการจัดซื้อระบบ call center 
จากบริษัทตัวแทนซ่ึงเปนผูจําหนายอุปกรณในระบบ call center และมีความเชี่ยวชาญในการใหบริการการ
ติดตั้งและการใชงานเปนอยางดี จะเห็นไดวาการใชเครื่องมือท่ีอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานการ
ใหบริการสามารถใหบริการลูกคาขององคกรไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอันจะสงผลใหการดําเนิน
กิจการขององคกรสามารถเดินทางไปสูเปาหมายหรือประสบความสําเร็จได การปฏิบัติงานของพนักงาน 
call center มีบทบาทเปนพนักงานสวนหนาขององคกรที่ตองมีปฏิสัมพันธกับลูกคาโดยตรงมากกวา
พนักงานที่ทําหนาที่อื่น ๆ ตองเผชิญกับคําถามและปญหาหลากหลายจากผูใชบริการที่มีหลายประเภท 
รวมถึงสภาพแวดลอมในสถานที่ทํางาน เวลาปฏิบัติงาน ระเบียบขอบังคับท่ีใชในการปฏิบัติงานที่ตางจาก
งานอ่ืน ผูศึกษาจึงสนใจที่จะทราบวาพนักงาน call center มีทัศนคติอยางไรตอการสื่อสารระหวางบุคคลที่

สวนกลาง            สวนภูมิภาค 

จํา
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นค
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ตองนํามาใชกับการปฏิบัติงาน call center โดยเห็นวามีแนวคิดและทฤษฎีที่ควรนํามาใชศึกษาควบคูไปกับ
การปฏิบัติงาน call center ดวย ทั้งนี้เพ่ือสรางความเชื่อมั่นใหกับผูใชบริการมากยิ่งขึ้น 
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บทที่ 3 
วธิกีารศึกษา 

 
ในการศึกษาครั้งนี้ มีความมุงหมายศึกษาถึงแนวทางในการจัดตั้งศูนยบริการขอมูลอัตโนมัติทาง

โทรศัพท (Call Center) ของ กปภ. ในรูปแบบและทางเลือกตาง ๆ ของการจัดระบบ Call Center ที่ไดนํา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริการลูกคา โดยมีวิธีการศึกษา ดังนี้ 
  
3.1  การเกบ็รวบรวมขอมลู 
       เปนการศกึษาทั้งเชิงคณุภาพและเชิงปริมาณ จากแหลงปฐมภูมิและแหลงทุตยิภูมิ ดังนี ้
       1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนการศึกษาขอมูลจากการสํารวจโดยแบบสอบถาม จาก
กลุมตัวอยางพนักงานของ กปภ. (เฉพาะสํานักงานใหญ) ตามตําแหนงงานตาง ๆ ที่ตองทําหนาท่ี Call 
Center ตั้งแตตําแหนงพนักงานชั้น 8 ลงมา จํานวน 240 คน และการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) จากกลุมตัวอยางพนักงานของ 
กปภ. ที่มีหนาท่ีที่เกี่ยวของกับระบบ Call Center ในสวนภูมิภาค รวมทั้งเจาหนาที่จากหนวยงานภายนอกที่
เกี่ยวของ ซึ่งผูใหสัมภาษณเปนผูใหขอมลูสําคัญ (Key Informant Interview)        

 2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลจากการศึกษาเอกสารตาง ๆ (Document Study) 
ไดแก เอกสาร วารสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับระบบ Call Center 
 
3.2  เครือ่งมือท่ีใชในการเกบ็รวบรวมขอมลู 

     1) แบบฟอรมบันทกึคําสัมภาษณ  
     2) แบบสอบถาม (สําหรับพนักงาน กปภ.) 

                          สําหรับแบบสอบถาม (Questionnaires) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซ่ึงคณะผู
ศึกษาเปนผูสรางขึ้นตามหลักเกณฑการสรางแบบสอบถามเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีเนื้อหา
สาระอยูภายใตกรอบแนวคิด ทฤษฎี และตัวแปรท่ีผูศึกษาตองการศึกษา แบบสอบถามแบงออกเปน  3  สวน คือ 
  สวนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
  สวนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินกระบวนการในการใหบริการ Call Center ของ 
กปภ.ในปจจุบนั 
  โดยมีหลักเกณฑการใหคะแนนเปน  5  ระดับ (ตามคะแนนจากแบบสอบถาม)  ดังนี้ 
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  เห็นดวยมากทีสุ่ด  มีคะแนนคาน้าํหนัก เทากับ 5 คะแนน 
  เห็นดวยมาก   มีคะแนนคาน้ําหนัก เทากับ 4 คะแนน 
  เห็นดวยปานกลาง  มีคะแนนคาน้ําหนัก เทากับ 3 คะแนน 
  เห็นดวยนอย   มีคะแนนคาน้ําหนัก เทากับ 2 คะแนน 
  เห็นดวยนอยที่สุด  มีคะแนนคาน้ําหนัก เทากับ 1 คะแนน 

  หลังจากนั้นจะมีเกณฑประเมินผลในแตละระดับชั้นใชสูตรการคํานวณชวงกวางของชั้น
ดังนี้ (วิเชียร เกตุสิงห, 2538: 6-11)  
 
  คาเฉลี่ย  = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 
                 ชวงคะแนน 
    = 5 – 1 
        5 
    = 0.80 
  ดังนั้น สามารถแบงระดับความคิดเห็นไดดังนี้ 
  คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง เห็นดวยในระดับมากที่สุด 
  คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง เห็นดวยในระดับมาก 
  คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง เห็นดวยในระดับปานกลาง 
  คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง เห็นดวยในระดับนอย 
  คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง เห็นดวยในระดับนอยที่สุด 

สวนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความตองการในการใหบริการ Call Center ของ กปภ. 
 

3.3  ขั้นตอนการดําเนินการ 
1) ศึกษาระบบ Call Center ในปจจุบัน 
2) ศึกษาขอมูลจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่มีการนําระบบ Call Center มาใชบริการลูกคา 
3) วิเคราะหพฤตกิรรมและทัศนคติของพนักงานที่เกีย่วของตอระบบCall Center โดยใชหลักของ 

พฤติกรรมบุคคล 
4) ศึกษาแนวทางในการนําระบบ Call Center มาใชใน กปภ 
5) ศึกษาเทคโนโลยีของระบบ Call Center ของหนวยงานหรือองคกรทีไ่ดนําระบบมาใช 
6) สัมภาษณผูท่ีมสีวนเกีย่วของท้ังหนวยงานภายนอกและภายใน กปภ. 
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7) วิเคราะหผลการสัมภาษณ 
8) วิเคราะหผลกระทบและแนวทางในการนาํมาใชใน กปภ. 
9) วิเคราะหความเหมาะสมในการนําระบบ Call Center มาใชใน กปภ  
10) นําเสนอแนวทางในการเพิม่ประสิทธิภาพของระบบ Call Center ของ กปภ. 

 
3.4  การวิเคราะหขอมูล 

    ไดดําเนินการวเิคราะหขอมูลจากขอมลูที่ไดสํารวจ ทัง้แบบปฐมภูมแิละทุติยภูมิ โดยการ 
วิเคราะหดวยการตีความ วิเคราะหตามแนวคิด ทฤษฏีท่ีเกี่ยวของ สําหรับในสวนของขอมูลแบบสอบถาม 
หลังจากคณะผูศึกษาไดเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางและวิเคราะหขอมูลเรียบรอยแลว จะนํา
ขอมูลท่ีเก็บมาไดประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร SPSS for 
Windows (Statistical Package for the Social Sciences) เพื่อคนหาคาสถิติตางๆ ของกลุมตัวอยาง และแปล
ความหมายขอมูลเพื่อสรุปเปนขอคิดเห็น และวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใช
สถิติคาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) 
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บทที่ 4 
ผลการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการจดัตัง้ศูนยบรกิาร 

ขอมูลอัตโนมัติทางโทรศัพท ของ กปภ. 
 

 ในสวนนี้ไดนําเสนอผลการสํารวจแนวทางในการจัดตั้งศูนยบริการขอมูลอัตโนมัติทางโทรศัพท 
(Call Center) ของ กปภ. โดยจะแบงผลการศึกษาออกเปน 2 กลุม ตามกลุมที่ไดสํารวจ ไดแก พนักงาน Call 
Center ของ กปภ. สวนกลาง และกลุมพนักงานที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในสวนภูมิภาคสรุปผลการสํารวจไดดังนี้ 
 

กลุมท่ี 1 พนกังาน Call Center 
 วัตถุประสงคของการสํารวจ ไดแก 1) เพ่ือประเมินกระบวนการในการใหบริการ Call Center ของ 
กปภ.ในปจจุบัน และ 2) เพื่อสํารวจความตองการรูปแบบในการใหบริการ Call Center ของ กปภ. โดยคณะ
ผูศึกษาไดสงแบบสอบถาม (ภาคผนวก ก) ไปยังกลุมตัวอยางพนักงานของ กปภ. (เฉพาะสํานักงานใหญ) 
ตามตําแหนงงานตาง ๆ ที่ตองทําหนาที่ Call Center ตั้งแตตําแหนงพนักงานชั้น 8 ลงมา จํานวน 240 คน 
และมีกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามกลับมาจํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 64.58 ซ่ึงจะทําการศึกษาขอมูล
เชิงปริมาณในรูปของตารางประกอบการบรรยาย ซึ่งออกผลการศึกษาออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนที่ 2 การประเมินกระบวนการในการใหบริการ Call Center ของ กปภ.ในปจจุบัน 
 สวนที่ 3 ความตองการรูปแบบในการใหบริการ Call Center ของ กปภ. 
  

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตารางและภาพที่ 1 แสดงจํานวน รอยละ สัดสวน และสรุปผลการวิเคราะหของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ 

                                                                                                                                                  n = 155 
ผลการสํารวจ 

เพศ จํานวน 
(คน) 

รอยละ แสดงสัดสวน สรุปผลการวิเคราะห 

ชาย 95 61.3 
หญิง 60 38.7 

รวม 155 100.0 

38.7%

61.3%

 

กลุ มตั วอย า ง  จํ านวน  1 5 5  คนที่ ตอบ
แบบสอบถามเปนเพศชายมากกวาเพศหญงิ 
โดยเปนเพศชาย 95 คน คิดเปนรอยละ 61.3 
และเพศหญิง 60 คน คิดเปนรอยละ 38.7 

ชาย 

หญิง 
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ตารางและภาพที่ 2 แสดงจํานวน รอยละ สัดสวน และสรุปผลการวิเคราะหของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุ 
   

ผลการสํารวจ 

อาย ุ จํานวน 
(คน) 

รอย
ละ 

แสดงสัดสวน สรุปผลการวิเคราะห 

21-30 ป 18 11.6 
31-40 ป 41 26.5 
มากกวา 

40 ป 
96 61.9 

รวม 155 100 
61.9%

26.5%

11.6%

 

กลุมตัวอยางมีอายุมากกวา 40 ปข้ึนไป
มากท่ีสุด จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 
61.9 รองลงมามีอายุระหวาง 31-40 ป 

และ 21-30 ป คิดเปนรอยละ 26.5 และ 
11.6 ตามลําดับ 

 
ตารางและภาพที่ 3 แสดงจํานวน รอยละ สัดสวน และสรุปผลการวิเคราะหของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับ
การศึกษา 
 

ผลการสํารวจ 

เพศ จํานวน 

(คน) 
รอย
ละ 

แสดงสัดสวน สรุปผลการวิเคราะห 

ต่ํากวา
ปริญญาตร ี

28 18.0 

ปริญญาตร ี 103 66.5 
สูงกวา

ปริญญาตร ี
24 15.5 

รวม 155 100 

15.5%

66.5%

18%

 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการศึกษาระดับ
ปริญญตรี จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 66.5
รองลงมาคือมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี 
และสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 18.0 และ  
15.5 ตามลําดับ  

 
 
 
 
 

31-40 ป 
มากกวา 40 ป 

21-30 ป 

ปริญญาตร ี

สูงกวาปริญญาตร ี
ตํ่ากวาปรญิญาตร ี
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ตารางและภาพที่ 4 แสดงจํานวน รอยละ สัดสวน และสรุปผลการวิเคราะหของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 

ผลการสํารวจ 
ระดับรายไดเฉลี่ย

ตอเดือน 
จํานวน 
(คน) 

รอยละ 
แสดงสัดสวน สรุปผลการวิเคราะห 

ตั้งแต 10,000 
บาทลงมา 

1 0.6 

10,001-15,000 
บาท 

33 21.3 

15,001-20,000 
บาท 

22 14.2 

20,001-25,000 
บาท 

11 7.1 

25,001-30,000 
บาท 

20 12.9 

มากกวา 30,000 
บาท 

68 43.9 

รวม 155 100 

43.9

7.1
12.9

14.2%

21.3%
0.6%

 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายได
เฉลี่ยตอเดือนมากกวา  30,000 
บาท จํานวน 68 คน คิดเปนรอย
ละ 43.9 รองลงมามีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนตั้งแต 10,001 – 15,000 บาท,  
15,001-20,000 บาท คิดเปนรอยละ  21.3  
และ 14.2  ตามลําดับ  โดยมีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท จํานวนนอย
ที่สุด  คิดเปนรอยละ .6 

 

ตารางและภาพที่ 5 แสดงจํานวน รอยละ สัดสวน และสรุปผลการวิเคราะหของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับชั้น 
 

ผลการสํารวจ 
ระดับชั้น จํานวน 

(คน) 
รอยละ แสดงสัดสวน สรุปผลการวิเคราะห 

ชั้น 4 9 5.8 
ชั้น 5 37 23.9 
ชั้น 6 14 9.0 

ชั้น 7 39 25.2 

ชั้น 8 56 36.1 

รวม 155 100 25.2%

36.1

9%

23.9%

5.8%

 

กลุ ม ตั ว อ ย า ง ส ว น ใหญ เ ป น
ระดับช้ัน 8 จํานวน 56 คน คิด
เปนรอยละ 36.1 รองลงมาเปน
กลุมตัวอยางระดับชั้น 7 และชั้น 5 
คิดเปนรอยละ  25.2 และ  23.9 
ตามลําดับ โดยเปนชั้น 4 จํานวน
นอยที่สุด จํานวน  9 คน คิดเปน
รอยละ 5.8 

 
 
>30,000 บาท 

< 10,000 บาท 

10,001-15,000 บาท 

25,000-30,000 บาท 

21,000-25,000บาท 

 
       15,001-20,000 บาท 

ชั้น 4

ชั้น 8 ชั้น 5 

ช้ัน 7 
ชั้น 6 
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สวนท่ี 2  ผลการประเมินกระบวนการในการใหบริการ Call Center ของ กปภ.ปจจุบัน 
  ในสวนนี้ไดทําการศึกษาถึงระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอกระบวนการในการใหบริการ 
Call Center ของ กปภ.ปจจุบัน ในดานวัตถุประสงคของโครงการ (Objective) พนักงาน (Staff) วัสดุ 
อุปกรณ (Material) และดานการจัดการ (Management) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นตอกระบวนการในการใหบริการในภาพรวมอยูในระดับมาก (มี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.15) ดูในตารางที่ 6 และสามารถสรุปผลการศึกษาตามรายดานทั้ง 4 ดาน ของ
กระบวนการใหบริการในตารางที่ 7-10 
 
ตารางและภาพที่ 6  แสดงระดับความคิดเห็นตอกระบวนการในการใหบริการ Call Center ของ  กปภ. ปจจุบัน
ในภาพรวม 

n = 155 

กระบวนการใหบรกิาร 
Call Center x  S.D. ระดับ แผนภาพแสดงความคดิเห็น 

1. วัตถุประสงคของ
โครงการ (Objective) 

3.02 0.69 ปานกลาง 

2. พนักงาน (Staff) 3.14 0.66 ปานกลาง 
3. วัสดุ อุปกรณ 
(Material) 

2.71 0.71 ปานกลาง 

4. การจดัการ 
(Management) 

2.55 0.76 นอย 

รวม 2.86 0.57 ปานกลาง 

3.02 3.14
2.71 2.55

0

1

2

3

4

11. วตัถปุระสงคของโครงการ (Objective)
2. พนักงาน (Staff)
3. วสัด ุอุปกรณ (Material)
4. การจัดการ (Management)  

 
 จากตารางและภาพที่ 6 พบวา ในภาพรวมของความคิดเห็นตอกระบวนการใหบริการ Call Center 
ของ กปภ.ในปจจุบัน (มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.86) จัดอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
กลุมตัวอยางระดับความคิดเห็นตอกระบวนการใหบริการดานพนักงาน (Staff) ดานวัตถุประสงคของ
โครงการ (Object ive)   และดานวัสดุ อุปกรณ (Material) (มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.14,   3.02 และ 2.71 ตามลําดับ) 
ซึ่งจัดอยูในระดับปานกลาง    สวนดานการจัดการ (Management)  จะจัดอยูในระดับนอย (มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.55) 
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ตารางที่ 2  แสดงระดับความคิดเห็นตอกระบวนการในการใหบริการ Call Center ของ  กปภ. ปจจุบันดาน 

 วัตถุประสงคของโครงการ (Objective) 
 

วตัถุประสงคของโครงการ (Objective) x  S.D. ระดับ 
1. โครงการมีความชัดเจนเขาใจงาย 3.17 .712 ปานกลาง 
2. โครงการสามารถปฏิบัติไดตามวัตถุประสงค 2.93 .768 ปานกลาง 
3. มีการสงเสริมใหผูใชบริการและผูใหบริการเกิดความ
พึงพอใจและเขาใจในการบริการ 

3.03 .816 ปานกลาง 

4. มีการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาในดานการใหบริการ 2.97 .925 ปานกลาง 
รวม 3.02 0.69 ปานกลาง 

 

จากตารางที่  2 พบวา  กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอกระบวนการในการใหบริการ  ดาน
วัตถุประสงคของโครงการ (Objective) อยูในระดับปานกลาง (มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.02) เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอแลวพบวามีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลางทุกขอ โดยเห็นวาโครงการมีความชัดเจนเขาใจงาย
สูงกวาดานอื่น ๆ (มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.17) รองลงมาคือมีการสงเสริมใหผูใชบริการและผูใหบริการเกิดความ
พึงพอใจและเขาใจในการบริการ มีการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาในดานการใหบริการและสามารถปฏิบัติได
ตามวัตถุประสงค (มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.03, 2.97 และ 2.93 ตามลําดับ) 
 

ตารางที่ 3 แสดงระดับความคิดเห็นตอกระบวนการในการใหบริการ Call Center  ของ  กปภ. ปจจุบัน ดานพนักงาน  (Staff)   
 

พนกังาน (Staff) x  S.D. ระดับ 
1. มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม 2.74 .807 ปานกลาง 
2.มีความมั่นใจในการทํางาน 3.00 1.841 ปานกลาง 
3. สามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดดี 3.05 .790 ปานกลาง 
4. ปรับปรุงตนเองในการทํางานอยูเสมอ 2.96 .791 ปานกลาง 
5. ตรงตอเวลาในการทํางาน 3.37 .840 ปานกลาง 
6. มีจิตสํานึกในการใหบริการ 3.29 .863 ปานกลาง 
7. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 2.91 .811 ปานกลาง 
8. มีความอดทน อดกลั้น 3.31 .770 ปานกลาง 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 
 

พนกังาน (Staff) x  S.D. ระดับ 
9. คิดวาเปนตัวแทนขององคกรอยูเสมอขณะที่ใหขอมูล 3.43 .885 มาก 
10. มีสวนชวยสงเสริมและสรางภาพลักษณที่ดีแกองคกร 3.48 .916 มาก 

รวม 3.14 0.66 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 3 พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอกระบวนการในการใหบริการดานพนักงาน 
(Staff) อยูในระดับปานกลาง (มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.14) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา เรื่องการมีสวน
ชวยสงเสริมและสรางภาพลักษณที่ดีแกองคกร และคิดวาเปนตัวแทนขององคกรอยูเสมอขณะที่ใหขอมูล 
จัดอยูในระดับมาก (มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.48 และ 3.43 ตามลําดับ) นอกนั้นจัดอยูในระดับปานกลาง โดยเห็น
ดวยกับเรื่องการตรงตอเวลาในการทํางานมากที่สุด (มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.37) และเห็นดวยกับเรื่องการมี
ความรูความสามารถในการตอบคําถามนอยท่ีสุด (มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.74) 
 
ตารางที่ 4 แสดงระดับความคิดเห็นตอกระบวนการในการใหบรกิาร Call Center ของ  กปภ. ปจจุบัน  

   ดานวัสดุ อุปกรณ (Material) 
 

วัสดุ อุปกรณ (Material) x  S.D. ระดับ 
1. สถานที่ศูนยบริการ Call Center มีความสะดวก และ
สะอาดตอการใหบริการ 

2.62 .841 ปานกลาง 

2. มีเครื่องมือสื่อสารพรอมใหบริการ 2.71 .863 ปานกลาง 
3. มีวัสดุ อุปกรณ (ใบรับคํารอง) สะดวกตอการใชงาน 2.83 .846 ปานกลาง 
4. มีคูมือการปฏิบัติงานและขอมูลตาง ๆ ใหศึกษาและใช
ในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ 

2.67 .784 ปานกลาง 

รวม 2.71 0.71 ปานกลาง 
 

 จากตารางที่ 4  พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอกระบวนการในการใหบริการดานวัสดุ อุปกรณ 
(Material) อยูในระดับปานกลาง (มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.71) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวา กลุม
ตัวอยางเห็นดวยกับเรื่องการมีวัสดุ อุปกรณ (ใบรับคํารอง) สะดวกตอการใชงานมากที่สุด (มีคะแนนเฉลี่ย
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เทากับ 2.83) โดยเห็นดวยกับเรื่องสถานที่ศูนยบริการ Call Center มีความสะดวก และสะอาดตอการใหบริการ
นอยที่สุด (มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.62) 
 

ตารางที่ 5 แสดงระดับความคิดเห็นตอกระบวนการในการใหบริการ Call Center ของ  กปภ. ปจจุบัน 
      ดานการจัดการ (Management)  

 

การจัดการ (Management) x  S.D. ระดับ 
1. มีการพัฒนาและปรับปรุง Call Center ใหทันสมัย 2.55 .768 นอย 
2. ระบบ Call Center ที่ใชมีประสิทธิภาพในการ
ใหบริการ 

2.62 .802 ปานกลาง 

3. การจัดสรรแบงงาน Call Center ในแตละหนวยงานมี
ระบบที่ชัดเจนและเปนธรรม 

2.49 .985 นอย 

รวม 2.55 0.76 นอย 
 

 จากตารางที่ 5 พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอกระบวนการในการใหบริการดานการจัดการ 
(Management) อยูในระดับนอย (มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.55) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวา กลุมตัวอยาง
เห็นดวยกับระบบ Call Center ที่ใชมีประสิทธิภาพในการใหบริการ ซึ่งจัดอยูในระดับปานกลาง (มีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 2.62) ในขณะที่เรื่องการพัฒนาและปรับปรุง Call Center ใหทันสมัยและการจัดสรรแบงงาน 
Call Center ในแตละหนวยงานมีระบบที่ชัดเจนและเปนธรรมเปนเรื่องที่กลุมตัวอยางเห็นดวยนอยที่สุด (มี
คาเฉลี่ยเทากับ 2.55 และ 2.49 ตามลําดับ) 
 

สวนท่ี 3 ผลการสํารวจความตองการในการใหบริการ Call Center ของ กปภ. 
 ในสวนนี้เปนการสํารวจถึงรูปแบบของการใหบริการ Call Center ใน 2 กรณี คือ 
  1) การบริหารจัดการในรูปแบบเดิมที่ใชพนักงาน กปภ. ปฏิบัติงาน โดยมีการปรับปรุง
กระบวนการใหเอ้ือตอการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้นและ  
 2) กรณีจางเอกชนเขามาดําเนินการแทนรูปแบบเดิม เชน ศูนยบริการขอมูลของ กทม. ศูนย Call 
Center ของ กฟภ. (1129) และศูนยบริการขอมูลผูใชไฟฟา (Call Center) ของ กฟน. (1130) พบวา มีกลุม
ตัวอยางเห็นดวยกับกรณีที่ 1 จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 56.13 โดยเห็นดวยกับกรณีที่ 2 จํานวน 68 
จํานวน คิดเปนรอยละ 43.87 สรุปไดดังนี้ 
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 สวนที่ 3.1 กลุมท่ีตองการรูปแบบการบริหารงานเบบเดิม แตตองการใหปรับปรุงกระบวนการ
ใหบริการ  พบวา มีกลุมตัวอยางจํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 56.13 เห็นดวยกับรูปแบบการบริหารงาน
แบบเดิมของ กปภ. โดยไดเสนอขอคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการปรับปรุงกระบวนการใหบริการของ Call 
Center ของ กปภ.  สรุปไดดังนี้ 

1. ความตองการปรับปรุงกระบวนการใหบริการ Call Center ของ กปภ. ท่ีใชในปจจุบัน ดาน    
วัตถุประสงคของโครงการ (Objective) 
 

ตารางที่ 6 แสดงความตองการปรับปรุงกระบวนการใหบริการ Call Center ของ กปภ. ที่ใชในปจจุบัน ดาน 
     วัตถุประสงคของโครงการ (Objective) 

 

1.1 วัตถุประสงคของโครงการ (Objective)   จํานวน/คน     รอยละ 
- สงเสริมผูใหบริการสรางความพึงพอใจใหมากยิ่งขึ้น   9 10.3 
- สงเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีแกองคกร 9 10.3 
- ควรนําระบบอัตโนมัติมาดําเนินการเพื่อความทันสมัย และสะดวกรวดเร็ว 9 10.3 
- ควรมีหนวยงานกลางดําเนินการเรื่อง Call Centerโดยตรง 9 10.3 
- ควรใหความชัดเจนแกผูใชบริการ และตอบขอซักถามที่ทําใหลูกคาพอใจได 8 9.2 
- ควรมีการประชาสัมพันธใหผูใชบริการทราบถึงระบบ Call Center 
ใหมากขึ้นโดยเฉพาะหมายเลขของ Call Center 

8 9.2 

-ใหมีวัตถุประสงคที่ ชัดเจน  รัดกุม  และเปนประโยชนตอ  กปภ .ใน
การใหบริการลูกคา 

7 8.1 

- เปนศูนยกลางขอมูลขององคกร และเปนโครงการที่ดีสามารถทําความ 
เขาใจ และแกปญหาใหลูกคาได 

7 8.1 

- เพ่ือใหองคกรมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาไดรวดเร็ว 7 8.1 
- ควรมี  Call Center หลักตามหนวยงานพ้ืนท่ีตาง ๆ ทั่วประเทศ หรืออาจมี
เฉพาะในสวนที่เปนสํานักงานเขต 

7 8.1 

- ดานการปฏิบัติในปจจุบันยังเขาไมถึงผูใชบริการ ควรสรรหาผูรูระบบที่ดี 
มาดําเนินการ 

7 8.1 

รวม 87 100 
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จากตารางที่ 6 พบวา กลุมตัวอยาง ใหความเห็นดานวัตถุประสงคของโครงการ (Objective) ท่ี 
ควรสนับสนุนมากที่สุดในเรื่องสงเสริมผูใหบริการสรางความพึงพอใจใหมากย่ิงขึ้น  สงเสริมสราง
ภาพลักษณท่ีดีแกองคกร ควรนําระบบอัตโนมัติมาดําเนินการเพื่อความทันสมัย และสะดวกรวดเรว็ และควร
มีหนวยงานดําเนินการเรื่อง Call Center จํานวน 9 คน โดยคิดเปนรอยละ 10.3 เทากัน รองลงมาคือเรื่อง
ควรใหความชัดเจนแกผูใชบริการ และตอบขอซักถามที่ทําใหลูกคาพอใจได และควรมีการประชาสัมพันธให
ผูใชบริการทราบถึงระบบ Call Center ใหมากขึ้นโดยเฉพาะหมายเลขของ Call Center จํานวน 8 คน คิดเปน
รอยละ 9.2 เทากัน มีขอนาสังเกตวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงคของโครงการที่
ตรงกันโดยคํานึงถึงดานคุณภาพในการสรางภาพลักษณที่ดีใหเกิดแกองคกรมากที่สุด 
 2. ความตองการปรับปรุงกระบวนการใหบริการ Call Center ของ กปภ. ท่ีใชในปจจุบัน ดาน
พนักงาน (Staff) 
ตารางที่ 7 แสดงความตองการปรับปรุงกระบวนการใหบริการ Call Center ของ กปภ. ที่ใชในปจจุบัน ดาน 

      พนักงาน (Staff) 
 

1.2 พนักงาน (Staff) จํานวน/คน รอยละ 

- ควรมีการฝกอบรมใหกับเจาหนาท่ี Call Center เพื่อเพิ่มพูนความรู
ความสามารถและความเขาใจใหกับเจาหนาที่ 

15 17.2 

- ควรเปนเจาหนาที่ประจําท่ีจะทําหนาที่ Call Center โดยตรงจะไดปฏิบัติงานไดดีกวา   12 13.8 
- สามารถใหบริการที่รวดเร็วทันใจ และสามารถแกไขปญหาใหลูกคาได 11 12.6 

- ควรมีการจัดกระบวนการขั้นตอนการตอบปญหาช้ีแจงใหแกลูกคาอยางเปนระบบ 10 11.5 

- เจาหนาที่ควรตรงตอเวลา และมีความอดทน อดกลั้น อยางสูง 9 10.3 

- ปจจุบันเจาหนาที่แตละคนมีระดับความรูความสามารถไมเทากันอาจเกิด
ขอผิดพลาดในการตอบขอซักถามปญหาของลูกคา 

9 10.3 

- ควรปฏิบัติตนใหถูกตองตามระเบียบ 8 9.2 

- ควรมีการจัดคาตอบแทนใหตามความเหมาะสม 8 9.2 

- เห็นควรเปดโอกาสและสนับสนุนใหคนพิการไดมีสวนเขามาปฏิบัติงาน 
หนาที่ Call Center ได 

5 5.7 

รวม 87 100 
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 จากตารางที่ 7 พบวาจากกลุมตัวอยาง เห็นวาควรมีการฝกอบรมใหกับเจาหนาที่ Call 
Center เพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถและความเขาใจใหกับเจาหนาท่ี จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 17.2 
รองลงมาเห็นวาควรเปนเจาหนาที่ประจําท่ีจะทําหนาท่ี Call Center โดยตรงจะไดปฏิบัติงานไดดีกวา และ
สามารถใหบริการท่ีรวดเร็วทันใจ และสามารถแกไขปญหาใหลูกคาได จํานวน 12 คน และ 11 คน คิดเปน
รอยละ 13.8 และ 12.6 ตามลําดับ  

 
3. ความตองการปรับปรุงกระบวนการใหบริการ Call Center ของ กปภ. ท่ีใชในปจจุบัน ดานวัสดุ 

อุปกรณ (Material) 
ตารางที่ 8 แสดงความตองการปรับปรุงกระบวนการใหบรกิาร Call Center ของ กปภ. ที่ใชในปจจุบัน ดาน 

     วัสดุ อุปกรณ (Material) 
 

1.3 วัสดุ อุปกรณ (Material) จํานวน/คน รอยละ 

- ควรมีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการปฏิบัติงาน Call Center 24 27.6 

- ไมมีวัสดุ อุปกรณท่ีเอ้ืออํานวยความสะดวกตอการปฏิบัติงาน 17 19.5 

- ควรมีรายละเอียดขอมูลในการติดตอระหวางหนวยงานตาง ๆ ใหพรอม
ทันสมัย รวดเร็ว และเปนปจจุบัน 

15 17.2 

- ควรจัดทําคูมือการใหขอมูลที่เปนระบบ 13 14.9 

- ควรจัดระบบอุปกรณอัตโนมัติมาใชงาน 10 11.5 

- วัสดุ อุปกรณ ตองมีความพรอมในการใชงานไดตลอดเวลาโดยเฉพาะระบบ PC 8 9.2 
รวม 87 100 

 
 จากตารางที่ 8 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวาควรมีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการ
ปฏิบัติงาน Call Center จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 27.6 รองลงมาคือเห็นวายังไมมีวัสดุ อุปกรณที่
เอ้ืออํานวยความสะดวกตอการปฏิบัติงาน และควรมีรายละเอียดขอมูลในการติดตอระหวางหนวยงานตาง ๆ 
ใหพรอม ทันสมัย รวดเร็ว และเปนปจจุบัน จํานวน 17 คน และ 15 คน คิดเปนรอยละ 19.5 และ 17.2 
ตามลําดับ 
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4. ความตองการปรับปรุงกระบวนการใหบริการ Call Center ของ กปภ. ท่ีใชในปจจุบัน ดานการ
จัดการ (Management) 

ตารางที่ 9 แสดงความตองการปรับปรุงกระบวนการใหบริการ Call Center ของ กปภ. ที่ใชในปจจุบัน ดาน 
     การจัดการ (Management) 

 
1.4  การจัดการ (Management) จํานวน/คน รอยละ 

- การใหบริการขอมูล Call Center ควรเปนไปในแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน 23 26.4 
- ควรสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับองคกรขอมูลการใหบริการท่ีรวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพการใหความรูและการบริการที่แกปญหาตาง ๆ  ไดตลอด   24     ช.ม. 

19 21.8 

- ควรมีเจาหนาที่ทําหนาที่ Call Center โดยตรง 14 16.1 
- ควรจางเอกชนดําเนินการโดย กปภ. เปนผูควบคุมดูแลการทํางาน 11 12.6 
- ควรใชเลขหมาย Call Center ที่งายตอการจดจํา 9 10.3 
- ควรทําใหผูปฏิบัติงาน Call Center เกิดความภูมิใจในหนาที่มากกวาเห็น
แกคาตอบแทนหรือวันหยุดชดเชย 

7 8.1 

- การจัดการของ กปภ. ยังขาดความสมดุลยในการจัดคนเขาปฏิบัติงาน Call Center  4 4.6 

รวม 87 100 
  

จากตารางที่ 9 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ เห็นวาการใหบริการขอมูล Call Center ควรเปนไปใน
แนวทางและมาตรฐานเดียวกัน  จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 26.4 รองลงมาเห็นวาควรสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับ
องคกรขอมูลการใหบริการที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพการใหความรูและการบริการที่แกปญหาตาง ๆ  ไดตลอด  
24  ช.ม. และควรมีเจาหนาที่ทําหนาท่ี Call Center โดยตรง จํานวน 19 คน และ 14 คน คิดเปนรอยละ 21.8 และ 
16.1 ตามลําดับ 
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สวนที่ 3.2 ความตองการให กปภ. นําศูนยบริการขอมูลผูใชน้ํา (Call Center) ท่ีมีเอกชนเขามา
ดําเนินงานแทนระบบเดิม เชน ศูนย Call Center  ของ กฟภ. (1129) และศูนยบริการขอมูลผูใชไฟฟา (Call 
Center) ของ กฟน. (1130) พบวา มีกลุมตัวอยางจํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 43.87 ที่ตองการให กปภ. นํา
ศูนยบริการขอมูลผูใชน้ํา (Call Center) ที่มีเอกชนเขามาดําเนินงานแทนระบบเดิม โดยไดเสนอเหตุผลถึง
ขอดีและขอเสียในการจางเอกชนมาดําเนินการพอสรุปรายละเอียดไดดังนี้ 
 
ตารางที่ 10 แสดงขอดีจากการจางเอกชนเขาดําเนินงานศูนยบริการขอมูลผูใชน้ํา (Call Center) แทนระบบเดิม 
 

ขอดีการจางเอกชน จํานวน/คน รอยละ 
- เอกชนมีประสิทธิภาพในการบริหารงานมากกวา และมีอุปกรณท่ีมี
มาตรฐานและทันสมัยใชในการปฏิบัติงาน 

15 22.1 

- เอกชนมีความชํานาญ มีความเปนมืออาชีพในการใหบริการแกลูกคา 13 19.1 
- เปนการเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีใหแกองคกร 11 16.2 
- เอกชนบริหารงานอยางเปนระบบ มีความกระตือรือรนและแขงขันกันทํางาน 9 13.2 
- เอกชนมีการประสานงานและติดตามผลการดําเนินงานไดอยางเปน
ระบบ รวดเร็ว และถูกตองนาเชื่อถือ 

8 11.8 

- เอกชนมีการปฏิบัติท่ีมีแนวคิดและมาตรฐานการทํางานที่ทันสมัยอยูเสมอ  6 8.8 
- เอกชนมีระบบและมีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีตลอดเวลา  6 8.8 

รวม 68 100 
 

จากตารางที่ 10 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวาเอกชนมีประสิทธิภาพในการบริหารงานมาก
และมีอุปกรณท่ีมีมาตรฐานและทันสมัยใชในการปฏิบัติงาน มีจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 22.1 รองลงมา
เห็นวาเอกชนมีความชํานาญ มีความเปนมืออาชีพในการใหบริการแกลูกคา และเปนการเสริมสรางภาพลักษณ
ที่ดีใหแกองคกร จํานวน 13 คน และ 11 คน คิดเปนรอยละ 19.1 และ 16.2 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 11 แสดงขอเสียจากการจางเอกชนเขาดําเนินงานศูนยบริการขอมูลผูใชน้ํา (Call Center)  แทนระบบเดิม 
 

ขอเสียการจางเอกชน จํานวน/คน รอยละ 
- ตองใชงบประมาณจํานวนมากในการจางเอกชน 35 51.5 
- เปนการส้ินเปลืองโดยใชเหตุ 11 16.2 
- การลงทุนจางเอกชนดําเนินการจะไมคุมกับจํานวนปริมาณงาน 9 13.2 
- ขอมูลของ กปภ.บางสวนอาจไมสามารถเผยแพรใหเอกชนทราบได 6 8.8 
- เอกชนอาจทราบขอมูลและตอบปญหาใหแกลูกคาไดไมดีเทาพ. กปภ. 4 5.9 
- เอกชนที่ทําหนาท่ี  Call Center ไมไดเปนพนักงาน กปภ. ทําใหไมมีความจงรักภักดี 
ตอองคกรเทาที่ควร จึงอาจเกิดภาพพจนที่ไมดีตอองคกร 

3 4.4 

รวม 68 100 
  

จากตารางที่ 11 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวา กปภ. ตองใชงบประมาณจํานวนมากในการจาง
เอกชน จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 51.5 รองลงมาเห็นวาเปนการสิ้นเปลืองโดยใชเหตุ และการลงทุนจาง
เอกชนดําเนินการจะไมคุมกับจํานวนปริมาณงาน มีจํานวน 11 คน และ 9 คน คิดเปนรอยละ 16.2 และ 13.2 
ตามลําดบั 
 มีขอนาสังเกตคือ ในภาพรวม พนักงาน กปภ. สวนใหญมีความตองการที่จะใหเอกชนเขามา
ดําเนินการดานศูนยบริการขอมูลผูใชน้ํา (Call Center) แตก็ยังมีความกังวลถึงคาใชจายที่จะเกิดขึ้นจากการ
ใหเอกชนมาดําเนินการ  ซึ่งเรื่องนี้คณะผูศึกษาไดพยายามศึกษาถึงวิธีการที่จะทําใหภาพลักษณดาน
ศูนยบริการขอมูลผูใชนํ้า (Call Center) มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และทําใหผูใชนํ้าเกิดความพึงพอใจตอการ
ใหบริการขององคกรมากที่สุด และนําเสนอสรุปคาใชจายในการดําเนินการทั้ง 2 รูปแบบใน บทที่ 5 เพ่ือให
เกิดคาใชจายนอยที่สุดในการดําเนินการ 
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กลุมท่ี 2  กลุมพนักงานที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในสวนภูมิภาค 
 ในสวนนี้เปนการสํารวจความคิดเห็นเชิงคุณภาพ โดยการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณแบบตัวตอตวั 
(Face-to-Face Interview) กับกลุมตัวอยางท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในสวนภูมิภาค (ระหวางวันที่ 8-12 
ธันวาคม 2551) ณ สํานักงานประปาในสังกัด ปปข.2 และ ปปข.6 จํานวน 9 แหง และการใชแบบสอบถาม
แบบปลายเปดเกี่ยวกับการศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนยบริการขอมูลอัตโนมัติทางโทรศัพท สามารถสรุป
รายละเอียดซ่ึงแบงตามสถานที่ท่ีทําการสํารวจ ไดดังนี้ 
 

1) สํานักงานประปารังสิต 
     นายสมชาย ศรีสุนทร ผจก.ป.รังสิต กลาววา สนง.ป.รังสิต จะมีปญหาการรองเรียนจํานวนมาก
ในแตละวัน ทั้งในเรื่องทอน้ําประปาแตกหรือรั่ว เรื่องการจัดเก็บรายได น้ําไมไหลหรือนํ้าไหลออน นํ้ามีสี
ขุน มีกลิ่น  โดยสวนใหญจะรองเรียนผานชองทางโทรศัพทของ สนง.และติดตอทางโทรศัพทมือถือของ 
ผจก. ซึ่งที่ผานมา สนง.ป.รังสิตจะตองรับภาระในการชี้แจงตอบขอรองเรียนหรือขอสงสัยใหกับผูใชน้ําเปน
จํานวนมาก ทั้ง ๆ ที่พนักงานแตละคนจะมีงานประจําท่ีตองรับผิดชอบกันในปริมาณมากอยูแลว จึงเห็นดวย
กับการจัดตั้งศูนยบริการขอมูลอัตโนมัติทางโทรศัพทกรณีที่จะมีเอกชนเขามาดําเนินงานแทน  แต
ศูนยบริการดังกลาวควรศึกษาหรือมีขอมูลรายละเอียดตางๆ ของระบบประปาใหชัดเจนเพื่อช้ีแจงใหผูใชน้ํา
เขาใจถึงปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางนาพอใจและถูกตอง สวนผูท่ีทําหนาท่ีช้ีแจงควรมีมนุษยสัมพันธในการทํา
หนาท่ีประชาสัมพันธเปนอยางดี ตลอดจนมีมารยาทน้ําเสียงการพูดจาที่ใชช้ีแจงกับผูใชน้ําท่ีนาฟง โดยไม
ทําใหผูใชนํ้าเกิดความหงุดหงิดหรือไมพึงพอใจได เพ่ือชวยลดภาระงานให สนง.ป.รังสิต และเปนการสราง
ภาพลักษณที่ดีตอ กปภ.ในสายตาของผูใชนํ้า 
 

2) สํานักงานประปาพระนครศรีอยุธยา 
      นายสมเดช คลายมาก ผจก.ป.พระนครศรีอยุธยา กลาววา ปจจุบัน สนง.ป.พระนครศรีอยุธยา 
จะไดรับขอรองเรียนจากผูใชน้ําผานทางเว็บไซดมากกวาชองทาง Call Center สวนกลาง เนื่องจากการ
จัดระบบชองทางรองเรียนผานทางโทรศัพท สนง.ของ ป.พระนครศรีอยุธยายังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 
สวนการแจงเหตุ Call Center ของสวนกลางกรณีที่ผูใชน้ําโทรติดตอหรือรองเรียน พนักงาน Call Center 
สวนกลางก็จะโทรศัพทแจงปญหาใหทางสนง.ป. ทราบ แตจะพบปญหาเรื่องหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอจะ
เปนหมายเลขสําหรับใชกับเครื่อง Fax  ดังนั้น เมื่อ สนง.ป.ติดตอหรือประสานผลกลับCall Center 
สวนกลางก็ไมสามารถติดตอได โดยจะเปนเสียงสัญญาณ Fax แทน ประกอบกับ Call Center สวนกลางก็มี
เพียงหมายเลขเดียว ทําใหเปนอุปสรรคตอการติดตอกลับและไมสามารถแกไขปญหาตางๆ ของผูใชน้ําใน
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ทันในบางกรณี อยางไรก็ตาม นายสมเดชฯ ไดใหขอเสนอวาหาก กปภ. นําระบบ Call Center ที่มีเอกชนเขา
มาดําเนินการก็ควรมีระบบการเชื่อมโยงขอมูลใหท่ัวถึงกันไดระหวางสวนกลาง ปปข. และ สนง.ป. ไดทันที
และทันเหตุการณ  
 

3) สํานักงานประปาพระพุทธบาท 
     นายสมศักดิ์ สิงหพานิช ผจก.ป.พระพุทธบาท กลาวา ผูใชน้ําสวนใหญจะรองเรียนผานทางเบอร
โทรศัพทของ สนง.ป. โดยจะผานทางชองทาง Call Center สวนกลางในปริมาณที่นอยกวา โดยเรื่องที่
รองเรียนสวนใหญจะเปนปญหาเกี่ยวกับน้ําไมไหล และทอแตก-ทอรั่ว ซึ่งในสวนของ สนง.ป.พระพุทธ
บาท จะมีการจัดพนักงานของ สนง.ป. ซึ่งเปนพนักงานธุรการ เขามาทําหนาที่รับแจงเรื่องรองเรียน และมี
การจัดเจาหนาท่ีอยูเวรสํานักงานในชวงเย็นหลังเวลาทําการ และในชวงวันหยุด เพื่อทําหนาที่ติดตอกับผูใช
นํ้าที่มาติดตอที่สํานักงานประปาโดยตรงรวมทั้งทําหนาท่ี Call Center ดวย แตอยางไรก็ดี ปญหาที่รองเรียน
สวนใหญจะมีปริมาณนอยในแตละเดือน จึงทําไหไมเปนปญหาตอ สนง.ป.ในการชี้แจงหรือตอบขอสงสัย
ผูใชนํ้ามากนัก 
 

4) สํานักงานประปาปากชอง 
      นายสังเวียร บุญจรัส ผจก.ป.ปากชอง กลาวเห็นดวยกบัการจัดตั้งศูนยบริการขอมูลอัตโนมัติทาง
โทรศัพทที่มีเอกชนเขามาดําเนินการ ทั้งนี้เจาหนาที่ท่ีใหรายละเอียดขอมูลจะตองทราบขอมูลปญหาของ
ประปาเปนอยางดี อีกทั้งควรใชคําพูดเจรจาใหผูใชน้ําท่ีรองเรียนสามารถเขาใจและพึงพอใจกับคําชี้แจงของ
เจาหนาที่ดวย สําหรับ ป.ปากชอง สวนใหญจะเปนปญหาเกี่ยวกับระบบจายน้ํา เชนน้ําไหลออน นํ้าไมไหล 
เปนประจํา โดยจะมอบหมายใหเจาหนาที่ธุรการของ สนง.เปนเจาหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับปญหาขอ
รองเรียนและตอบขอสงสัยตางๆ โดยตรง แตหากมีปญหาที่ไมสามารถชี้แจงผูใชน้ําไดก็จะโอนสายให
ผูเกี่ยวของเปนผูตอบชี้แจง นอกจากนี้ ยังไดเสนอขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา กปภ.ควรมี Call Center ท่ีเปนระบบ
เหมือนกับหนวยงานอื่น เชน กฟผ. กฟภ. หรือ กปน. ท่ีมี Call Center อยางเปนระบบ เพื่อใหมีการบริการ
งานคลองตัวมากขึ้น  
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5) สํานักงานประปาสีคิ้ว 
     นายถวัลย พาณิชยตระกูล ผจก.ป.สีคิ้ว กลาวชี้แจงถึงปญหาของประปาจะเปนเรื่องทอแตก นํ้าไม
ไหล นํ้าไหลออน มาตรวัดน้ําหาย เนื่องจาก สนง.ป.สีค้ิว มีที่ตั้งหางจากตัวเมือง จึงทําใหผูใชน้ําไมคอยเดินทาง
มาติดตอท่ี สนง.ป.โดยตรง ซึ่งสวนใหญจะติดตอผานทางโทรศัพทของ สนง.ป. และ สนง.ป.จะมอบให
เจาหนาท่ีธุรการเปนผูรับสาย พรอมทั้งตอบชี้แจงปญหากับผูใชนํ้าโดยตรง ถาไมสามารถตอบชี้แจงไดก็จะให
ผูเกี่ยวของเปนผูตอบแทน จึงเห็นวา Call Center ท่ีมีเอกชนเขาดําเนินการ จึงมีความจําเปนอยางมากที่ กปภ. 
ควรนํามาใช เพื่อเปนภาพลักษณท่ีดีของ กปภ.ในการทําใหผูใชน้ําเกิดความพึงพอใจ 
 

6) สํานักงานประปานครราชสีมา สํานักงานประปาชนบท และสํานักงานประปาบานไผ 
     เนื่องจากวันที่คณะผูศึกษาเดินทางไปยัง สนง.ป.นครราชสีมา สนง.ป.ชนบท และ สนง.ป.บานไผ 
ตรงกับวันหยุด (10 ธันวาคม 2551) จึงไมสามารถพบ ผจก.ป. เพ่ือสํารวจความคิดเห็นได แตอยางไรก็ตามก็ได
สํารวจความคิดเห็นกับเจาหนาที่ที่อยูเวรสํานักงานซึ่งทําหนาที่รับโทรศัพทรองเรียนหรือปญหาจากผูใชน้ํา
โดยตรง ทั้งนี้เจาหนาที่ท้ัง 3 ประปา ไดใหสัมภาษณตรงกันวา สนง.ป.จะมอบหนาท่ีดังกลาวใหเจาหนาท่ีธุรการ
เปนผูรับผิดชอบทําหนาที่รับแจงและชี้แจงปญหาขอรองเรียนตาง ๆ ไมวาจะแจงเรื่องทอแตก-ทอรั่ว น้ําไมไหล 
ซึ่งขอรองเรียนใดที่เจาหนาที่ธุรตอบไมไดก็จะมอบใหผูเกี่ยวของเปนผูตอบชี้แจง ถาเปนวันหยุดก็จะรับทราบปญหา
ขอรองเรียนไวกอน และจะตอบชี้แจงในวันถัดไป แตไมมีความคิดเห็นวา กปภ. ควรจะมีการจัดการระบบ Call Center แบบใด 
 

7) สํานักงานประปาขอนแกน 
      นายอนันต ชัยยุทธ ผจก.ป.ขอนแกน และนางสิริธร สุพล ผูชวย ผจก.ป.ขอนแกน กลาวชี้แจงวา 
ปจจุบันผูใชน้ําของ  ป.ขอนแกน ยังคงใชหมายเลข Call Center 1662 เพื่อแจงเรื่องรองเรียนตาง ๆ แตบางครั้ง
หมายเลข Call Center 1662 จะมีผูใชน้ําจากจังหวัดท่ีอยูนอกสังกัดของ ปปข.6 เชน จังหวัดอุดรธานี หนองคาย 
นครราชสีมา โทร.มายังหมายเลข 1662 ของ ป.ขอนแกน และยังมีชองทางอื่นๆ เชน อินเตอรเน็ต เบอรโทรศัพท
ของ สนง. เปนตน ที่ผูใชน้ําใชติดตอรวมดวย อยางไรก็ตาม ป.ขอนแกน ไดติดตั้งโทรศัพทอัตโนมัติที่มีเสียง
ตอบรับอัตโนมัติ เพื่อแจงสายงานหรือขอรองเรียนที่ผูใชนํ้าตองการติดตอตอไป และไดมอบหมายใหมี
เจาหนาที่ทําหนาที่รับและตอบชี้แจงปญหาใหกับผูใชน้ําสําหรับกรณีที่ระบบโทรศัพทอัตโนมัติโอนมาให 
สําหรับการจัดตั้งศูนยบริการขอมูลอัตโนมัติทางโทรศัพทโดยใหเอกชนเขามาดําเนินงาน มีความเห็นดวยอยาง
ย่ิง แตควรมีการเชื่อมโยงขอมูลการติดตอไดทั้งสํานักงานใหญ สํานักงานเขต และสํานักงานประปา อีกทั้ง
ตองการใหมีการประชาสัมพันธใหทราบทั่วกันทั้งทางวิทยุ โทรทัศน หรือ น.ส.พ. ตาง ๆ  เพื่อใหผูใชน้ําทราบทั่วกัน 
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8) สํานักงานประปาเขต 6 ขอนแกน  
      คณะผูศึกษาไดเดินทางไปยัง ปปข.6 และขอสัมภาษณผูทําหนาที่ประชาสัมพันธของ ปปข.6 
โดยตรง คือ นายสุรพันธ จันทรโชโต หน.ประชาสัมพันธ เปนผูใหสัมภาษณโดยกลาวถึงวิธีการรองเรียนของ
ผูใชน้ําในสังกัด ปปข.6 จะรองเรียนผานชองทางหลายชองทาง เชน ผานผูวาราชการจังหวัด, ผูวาการ กปภ. ,
เว็บไซต กปภ. (www.pwa.co.th), Call Center สวนกลางและรองเรียนดวยตนเองที่ สนง.ป. ซ่ึงปญหาที่รองเรียน
สวนใหญจะเปนปญหาเกี่ยวกับน้ําไมไหล ทอแตก-ทอรั่ว งานประชาสัมพันธ ปปข.6 จะเปนหนวยงานหลักที่ทํา
หนาท่ีตอบช้ีแจงปญหาทุกเรื่องแทนสนง.ป. ในสังกัด ถาเรื่องใดตอบชี้แจงไมไดก็จะสงให สนง.ป.ที่เกี่ยวของ
ตอบชี้แจงท้ังทางโทรศัพทไปยังผูใชน้ําโดยตรงและผานงานประชาสัมพันธใหทราบทางเว็บไซต เพ่ือที่ ปปข.6 
ดําเนินการตอบชี้แจงผูใชน้ําตอไป สําหรับการจัดตั้งศูนยบริการขอมูลอัตโนมัติทางโทรศัพทโดยใหเอกชนเขา
มาดําเนินงานนั้น ไดใหความเห็นวา ในสวนของ ปปข.6 ยังไมจําเปนที่จะตองดําเนินการ ซึ่งปจจุบัน ปปข.6 
สามารถตอบชี้แจงขอสัยหรือปญหาตางๆ ไดดี แตหาก กปภ. จะดําเนินการดังกลาว ก็มีขอเสนอแนะที่จะให
ดําเนินการในระบบ Call Center  เปนไปดวยความมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1. ควรมีการจัดทําการเชื่อมโยงขอมูล (Link) ทั้ง 10 เขต โดยเปนการสั่งการจากผูวาการโดยตรง ซึ่ง
สนง.ป.ตางๆ สามารถเชื่อมโยงขอมูลเขาสวนกลางโดยตรงและให ปปข.ตรวจสอบไดตลอดเวลา 

2. ควรมีคูสายจํานวน 10 สาย สําหรับรับขอมูลจาก ปปข.ท้ัง 10 เขต และผูท่ีทําหนาที่ตอบปญหาของ 
Call Center ควรมีความรอบรูเกี่ยวกับระบบประปาเปนอยางดี 

3. สามารถกําหนดเวลาในการดําเนินการแกไขปญหาตาง ๆใหแลวเสร็จได 
 

จากผลการศึกษาการดําเนินงาน Call Center ของ กปภ.ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค แลวเห็นวาควรมี 
การเริ่มพัฒนารูปแบบ Call Center ของ กปภ. โดยเริ่มพัฒนาสวนเกี่ยวเนื่องเบื้องตน คือดานเทคโนโลยี การ
เชื่อมโยงขอมูล และระบบการแกไขปญหาของขอรองเรียนตาง ๆ ไปพรอมกันดวย ซึ่งตองใชคน/เงินลงทุนอีก
มาก ดังนั้นการพัฒนาในชวงเริ่มตนควรเปนแบบคอยเปนคอยไป โดยในระยะแรกเนื่องจากไมมีการเชื่อมโยง
ขอมูลและฐานขอมูลที่ดีพอ จึงจําเปนจะตองแยกเปนระบบของภูมิภาคและสวนกลางประกอบกับลูกคายัง
สะดวกที่จะติดตอกับ สนง.ป. โดยตรงมากกวา ซึ่งการดําเนินการในรูปแบบใดนั้นตองคํานึงถึงการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องไปสูระบบที่สมบูรณแบบอยางสอดคลองกัน และคํานึงถึงความสามารถในการลงทุนของ กปภ. และ
ความคุมคาในการดําเนินการในแตละชวงไปพรอมกันดวย 
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ภาพที่ 7 สรุปปญหาและแนวทางแกไขปญหา Call Center กปภ. ของสวนกลางและสวนภูมิภาค 
 

  Call Center

สวนกลาง สวนภูมิภาค 

ปญหา 

1. ไมมีหนวยงานรับผิดชอบหลกั 
2. ระเบียบ/วิธีปฏิบัติไมเหมาะสม 
3. ฐานขอมูลไมดีพอ 
4.ระบบเชื่อมโยงขอมูลไมดีพอ  

ปญหา 

แนวทางแกไข 
แนวทางแกไข 

1. บุคลากรไมเพยีงพอ/ไมมีแรงจูงใจ 
2. ไมมีหนวยงานรับผิดชอบ 
3. สนง.ป.ไมมีการจดัตั้ง Call center 

ระยะแรก 
1. ให สปส.เปนหนวยงานรับผิดชอบ 
2. แกไขระเบียบให สปส. จัดสรร
รูปแบบหรือบุคลากรเพิ่มเติม 
3. เริ่มพัฒนาฐานขอมูล 
4. เริ่มพัฒนาระบบเชื่อมโยง 

ระยะแรก 
1. จัดสรรทรัพยากร/บุคลากรเพิ่มเติม 
2. จัดตั้งหนวยงาน/ผูรับผิดชอบ 
ปปข.-ใหนักประชาสัมพันธเขตเปนหัวหนาทีม 
สปป.-แตงตั้งนักประชาสัมพันธประจําประปา 
3. จัดตั้ง call center ทุก ปปข.และ สปป. 
4. ตองมีการพัฒนาหนวยงานที่แกไขปญหาไปดวย 

เมื่อสามารถพัฒนาระบบเชื่อมโยง+ฐานขอมูลไดรวมระบบ 
call center ของสวนกลาง+สวนภูมิภาคเขาดวยกัน แต 
call center ของภูมิภาคยังคงตองมีอยูตอไป 

ระยะตอไป 
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 สรุปไดวา จากผลการสํารวจความคิดเห็นของผูที่มีสวนเกี่ยวของขางตน สรุปไดวา หาก 
กปภ. จะนําระบบ Call Center แบบครบวงจรมาใช ควรเริ่มมีการพัฒนารูปแบบ Call Center ของกปภ. ทั้ง
ทางดานเทคโนโลยี ฐานขอมูล การเชื่อมโยงขอมูลและระบบการแกไขปญหาของขอรองเรียนตางๆ ไป
พรอมกันดวย ซึ่งตองใชคนและเงิน เปนจํานวนมาก ดังนั้น การพัฒนาในชวงเริ่มตนควรเปนแบบคอยเปน
คอยไป โดยในระยะแรกยังไมมีการเชื่อมโยงขอมูลและฐานขอมูลที่ดีพอ จําเปนจะตองแยกเปนระบบของ
ภูมิภาคและสวนกลางประกอบกับลูกคายังมีความสะดวกที่จะติดตอกับ สนง.ป.โดยตรงมากกวา ซึ่งการ
ดําเนินการในรูปแบบใดนั้น จะตองคํานึงถึงการพัฒนาอยางตอเนื่องสูระบบที่สมบูรณแบบอยางสอดคลอง
กัน และคํานึงถึงความสามารถในการลงทุนของ กปภ. และความคุมคาในการดําเนินการในแตละชวงไป
พรอมกันดวย  

การพัฒนาระบบในระยะแรก 
สวนกลาง  1. พัฒนาระบบ 
   2. พัฒนา Agent ใหเปนมืออาชีพ 
       3. จัดตั้งหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง 
สวนภูมิภาค 1. ควรมีและพัฒนา Agent ประจํา ท้ัง สนง.ป.และปปข. 
  2. กําหนดผูรับผิดชอบอยางชัดเจน 
  3. พัฒนาหนวยงานที่มีหนาที่แกไขปญหาควบคูกันไปดวย 

 
 สวนรูปแบบและแนวทางของการนําระบบ Call Center แบบครบวงจรมาใชใน กปภ. นั้น จะ
นําเสนอเพื่อเปนขอมูลในบทที่ 5 ตอไป 
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บทที่ 5 
การศกึษารูปแบบการพัฒนา Call Center ของ กปภ. 

 

 เนื่องจากขอจํากัดดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของ กปภ. ทั้งระบบที่ยังไมมีการบูรณาการ
หรือมีการเชื่อมโยงขอมูลที่มีการรวมขอมูลของผูใชนํ้าของทุก สนง.ป.ไวที่ศูนยรวมขอมูลสวนกลางบนแม
ขายหลัก (Server) โดยปจจุบันยังคงเปนระบบแบบกระจายศูนยขอมูลตาม สนง.ป. เพ่ือรองรับการทํางาน
ของเครื่องลูกขาย (Client) ซึ่งในระบบ Call Center ที่ กปภ. จะนํามาใชนั้น หากจะสามารถใหบริการผูใชน้ํา
ไดอยางมีประสิทธิภาพจึงจําเปนจะตองมีการนําระบบ IT ดังกลาวมาพัฒนาและนํามาใชเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การติดตอสื่อสารแบบครบวงจร และในอนาคตจะตองมีการปรับปรุงโปรแกรมใหผูใชงานใชงานใน
ลักษณะที่มีการออกแบบระบบสารสนเทศงานฐานขอมูลและพัฒนาโปรแกรมในการเชื่อมโยงกับระบบ 
Web Application ที่ทํางานแบบ Real time ซึ่งจะเปนการประหยัดงบประมาณในการสื่อสารขอมูล รวมทั้ง
สามารถเชื่อมโยงกับขอมูลกับระบบตาง ๆ เชน GIS, CRM เปนตนได 

ดังนั้นในการศึกษาสวนนี้จะเปนการนําเสนอแนวทางตัวอยางสําหรับจัดตั้ง Call Center โดยการ
เสนอการพัฒนาระบบระยะแรก เพื่อรองรับระบบสารสนเทศของ กปภ. ในปจจุบันเทานั้น โดยไดศึกษาใน 
2 กรณี คือ 

 1) การวางระบบโดยบริษัท วอยซเทล จํากัด (Voicetel Co., LTD.) 
 2) การใชบริการ TOT Smart Call ของ บริษัท ทีโอที จํากัด   
 

 1.  บริษัท วอยซเทล จํากัด 
       เนื่องจากบริษัทฯ เปนผูท่ีมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโปรแกรม จําหนาย และติดตั้ง ระบบ
การสื่อสารขอมูลที่ทันสมัยอยางครบวงจร เชน ระบบโทรศัพทตอบรับอัตโนมัติ (Computer Telephony 
Integration System: CTI) ระบบ Center ระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพทอัตโนมัติ (Voice Logging 
System) ระบบการบริหารลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management: CRM) ซึ่งมีประสบการณ
ในการวางระบบ Call Center ทั้งระบบและลักษณะเขาไปรวมบริหารจัดการหลายหนวยงาน เชน 
ศูนยบริการขอมูลอัตโนมัติของ ธนาคารแหงประเทศไทย 022836789 ศูนยบริการขอมูลเกษตรกร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ 1170 สายดวนสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 1667 ศูนยบริการขอมูล
ประชาชน กรมการคาระหวางประเทศ 1385 สายดวนธุรกิจระหวางประเทศ กรมสงเสริมการสงออก 1169 
ศูนยบริการขอมูลประชาชน กระทรวงวัฒนธรรม 1765 เปนตน  จากการประสานกับบริษัทฯ เพื่อออกแบบ
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ระบบ Call Center ของ กปภ. พบวา จะมีการแบงโครงสรางของระบบโทรศัพทอัตโนมัติออกเปน 4 สวน 
ดังแสดงในภาพที่ 8 

 
ภาพที่ 8  แสดงตัวอยางระบบ Call Center ของ กปภ. 
ท่ีมา: บริษัท วอยซเทล จํากัด, 2552 
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คาใชจายในการดาํเนินการ 
 1. กรณี กปภ.ใช เลขหมาย (4 หลกั) 8 คือ หมายเลข 1662 (หมายเลข Call Center เดิมของ กปภ.)
ชําระคาธรรมเนียมให คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.)จํานวน 5,000 บาทตอเดอืน 

หาก กปภ. ตองการใชเลขหมาย 1662 จะตองชําระคาธรรมเนียมเลขหมายรายเดือนในอัตรา 10,000 
บาทตอเลขหมายตอเดือน ตอ กทช. แตสามารถขอลดหยอนได 50% ของคาธรรมเนียมปกติ ตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม 
พ.ศ.2551 ขอ 82 กทช.อาจยกเวนหรือลดหยอนคาธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ 3 หลัก 4 หลัก ใน
กรณี (5) ใชรับแจงเหตุ ชวยเหลือทั่วไป บริการขอมูลขาวสารและรับเรื่องรองเรียนของหนวยงานราชการ
และองคกรอ่ืนท่ีดําเนินการเพื่อประโยชนสาธารณะ 
 อัตราคาธรรมเนียมเลขหมายรายเดือน 
  1) เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ 3 หลัก 100,000 บาทตอเลขหมายตอเดือน 
  2) เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ 4 หลัก 10,000 บาทตอเลขหมายตอเดือน 

3) เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ 5 หลัก 1,000 บาทตอเลขหมายตอเดอืน 
4) เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ 6 หลัก 100 บาทตอเลขหมายตอเดือน 
5) เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ 7 หลัก 10 บาทตอเลขหมายตอเดือน 
6) เลขหมายทีม่ีเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ 4 หลัก 1 บาทตอเลขหมายตอเดือน 
     อันเปนเลขหมายนํากลุมนําหนา 
จํานวนหลักของเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ 1) - 5) ไมนับเลขศนูย 0 ซึ่งใชนําเลขหมาย 

โทรคมนาคมมาตรฐาน ในกรณีที่เห็นสมควร กทช. อาจกําหนดคาธรรมเนยีมพิเศษเพิ่มเติมจากทีก่าํหนดไว
ขางตนสําหรับเลขหมายพิเศษบางประเภทก็ได 
 2. คาติดตั้งระบบ Call Center จํานวน 1,030,000 บาท ไมรวม VAT (ดูรายละเอยีดในใบเสนอ
ราคา/ใบสั่งซื้อในภาคผนวก ค) 
  -Software จํานวน 542,500 บาท 
  -Hardware จํานวน 447,500 บาท 
  -Service จํานวน 40,000 บาท 
 3. คาจาง Agent  จํานวน 105,000 บาทตอเดือนกรณี กปภ.จางจากบุคคลภายนอก โดยกําหนด
เบ้ืองตนใหจาง Agent  จํานวน 15 คน (3 กะๆ 5 คน) ในอัตราคนละ 7,000 บาทตอเดือน ในปแรก 

                                                 
8

 อัตราคาธรรมเนียมในการขอใชหมายเลข 4 หลัก มาจาก www.ntc.or.th/ 
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หมายเหตุ กปภ.จะตองชําระคาบริการเปนรายป ตั้งแตปที่ 2 จํานวนปละ 10% ของขอ 2 
 

แผนผังการติดตั้งระบบ 

 
 
ภาพที่ 9 แสดงแผนผังการตดิตั้งระบบ Call Center 
ท่ีมา: บรษัิท วอยซเทล จํากัด, 2552 

 
2. บมจ.ทีโอที       

              ในกรณีนี้เปนการใหเอกชนเขามาดําเนินการ (Outsource Call Center) โดยคณะผูศึกษาได
ดําเนินการสํารวจขอมูลใน 2 ทางเลือก คือ TOT-SmartCall  1662 และ TOT-SmartCall  1141 ตอ 1662 
ซึ่งเปนการบริการรับจางเหมาศูนยบริการลูกคาเต็มรูปแบบ สามารถใชงานไดกับทุกระบบ ทุกโครงขาย 
เหมาะสําหรับการดําเนินงาน Call Center ที่ไมมีการลงทุน ดวยหลักการท่ีมีการใชทรัพยากรรวมกับ กปภ. 
เพ่ือการจัดการที่มีประสิทธิภาพ (ดูรายละเอียดในใบเสนอราคา/ใบยืนยันการรับบริการจากภาคผนวก ง) 
ดังนี้ 
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     1) TOT-SmartCall  1662 
                       เปนบรกิาร Call Center ที่ผูใชนํ้าสามารถตดิตอผานหมายเลข 1662 โดยตรงกับพนกังานรับ
โทรศัพท (เชาใช 12 เดือน) ประกอบดวย-ระบบ Call Center 3 seats -ระบบ IVR 3 Channels -Line 
telephone 3 lines และ-Soft War Applications คิดเปนอัตราคาบริการ จาํนวน 90,000 บาท/เดือน ไมรวม 
VAT 
      2) TOT-SmartCall  1662 
          เปนบรกิาร Call Center ท่ีผูใชน้าํสามารถติดตอผานหมายเลข 1662 โดยตรงกับพนักงานรับ
โทรศัพท (เชาใช 12 เดือน) ประกอบดวย-ระบบ Call Center 8 seats -ระบบ IVR 8 Channels -Line 
telephone 8 lines และ-Soft War Applications คิดเปนอัตราคาบริการ จาํนวน 24 0, 000 บาท/เดือน ไมรวม VAT 

    3) TOT-SmartCall  1141 ตอ 1662 
                       เปนบรกิาร Call Center 1141 ตอ 1662  (เชาใช 12 เดือน) มีการบริการ Call Center + Call 
Transfer เลขหมายพิเศษ 1141 ตอ 1662 ประกอบดวย-ระบบ Call Center 3 seats -ระบบ IVR 3 Channels –
PABX, Line telephone 3 lines และ-Soft War Applications คิดเปนอัตราคาบริการ จาํนวน 24,500 บาท/ 
เดือน ไมรวม VAT 
 สําหรับคาใชจายในการใชเลขหมาย (4 หลัก) คือ หมายเลข 1662 ใหดูรายละเอียดในคาใชจายของ 
บริษัท วอยซเทล จํากดัขางตน 
 

เงื่อนไข (TOT-SmartCall  1662 & TOT-SmartCall  1141 ตอ 1662) 
1. ฟรีบริการบันทึกขอมูลการใชงานและจดัทาํรายงานการใชงาน สรุปรายเดือน 
2. เรยีกเขาจาก โทรศัพทบาน 3 บาท ท่ัวไทย (โครงขายทโีอที) 
3. เรยีกเขาจากโทรศัพทสาธารณะ 1 บาท/3 นาที  (โครงขายทีโอท)ี 
4. เรยีกเขาจากโครงขายอ่ืนๆ คาบริการข้ึนอยูกับอัตราผูใหบริการโครงขายนั้นๆ 
5. สามารถใชบรกิารสง SMS จากอินเตอรเนต็ ไปยังโทรศพัทมือถือทุกเครือขาย โดยชาํระคาใช

บริการตามทีใ่ชงานจริง โดยไมมี Minimum charge 
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ภาพที่ 10     หลกัการทํางานของ TOT-SmartCall 
 

ตารางที่ 12 แสดงเปรียบเทียบทางเลือกในการจดัตั้ง Call Center กปภ. (สวนกลาง) 

รายละเอียด กปภ.จัดต้ังเอง บ.วอยซเทลจํากัด 
TOT 1662 /3 Seat TOT 1662/8 Seat TOT 1141 ตอ 

1662 
1. เงินลงทุนข้ันตน แลวแตรูปแบบที่ 

กปภ.เลือก 
1.03 ลานบาท 
สําหรับการวาง
ระบบ 

ระบบเปนของ
บริษัท 

  

ระบบเปนของ
บริษัท 

     

ระบบเปนของ
บริษัท 

 
2. คาใชจาย 
- รายเดือน 
- ตอป 
- คาใชจายอื่น ๆ 

  กปภ.เลือกเองอาจ
เปนการบรรจุ
พนักงาน เพิม่-จาง
ลูกจางหรือจาง
เหมาแรงงานผาน
บริษัท  ปจจุบัน 
กปภ.มีคาใชจาย
บุคลากรแฝง
ประมาณ 
39,560 บ./ด.หรือ 
474,720 บ./ป 

จางAgent 105,000/
เดือน 
1.26 ลานบาท/ ป    
เลขหมาย 3 หลัก 
50,000 บ./ด. 
เลขหมาย 4 หลัก 
5,000 บ./ด. 
คาดูแลระบบ0.103
ลานบาท/ป   

90,000 บาท/เดือน 
ไมรวม Vat  
1.08 ลานบาท/ป 
 ไมรวมVat และไม
รวมคา SMS ถา
ตองใช 

240,000 บาท/
เดือน ไมรวม Vat 
2.88 ลานบาท/ป 
ไมรวม Vat และไม
รวมคา SMS ถา
ตองใช 

24,500 บาท/เดือน 
ไมรวม Vat 
0.294ลานบาท/ ป   
ไมรวม Vat และไม
รวมคา SMS ถา
ตองใช 

3. เง่ือนไขการ
ใหบริการ 
- ระยะเวลา
ปฏบิัติงาน/วัน 

กปภ.เลือกเอง 
2 กะ หรือ 
3 กะตอวัน  

24 ช.ม.  24 ช.ม. 24 ช.ม. 24 ช.ม. 

ตารางที่ 12 แสดงเปรียบเทียบทางเลือกในการจดัตั้ง Call Center กปภ. (สวนกลาง) 
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รายละเอียด กปภ.จัดต้ังเอง บ.วอยซเทลจํากัด 
TOT 1662 /3 Seat TOT 1662/8 Seat TOT 1141 ตอ 

1662 
4. ขอจํากัด/ระบบ
รองรับ 

 5 Seat 3 Seat  8 Seat 
7,000 นาที/เดือน 

5. ขอดี กปภ.สามารถ
พัฒนาหรือ
เปลี่ยนแปลงแกไข
ระบบไดโดยอิสระ 

คาใชจายสูง คาใชจายปานกลาง คาใชจายสูง  คาใชจายตํ่า 

6. ขอเสีย  คาใชจายใน สูงและ
อาจเกินความจําเปนใน
ระยะเริ่มตน 

คาใชจาย สูง และอาจ
เกินความจําเปนใน
ระยะเริ่มตน 

คาใชจาย สูงมากและ
อาจเกินความจําเปนใน
ระยะเริ่มตน 

ไมเกนิ 23-46สาย 
/วัน(กรณีคิดสาย
ละ 5-10 นาท)ี 

7. ขอเสนอแนะ ตองจัดทําแผน 
การพัฒนาอยาง
เปนระบบ 

กปภ.ไดระบบแต
ตองดําเนินการเอง 

 ตองศึกษาความ
เหมาะสมกอน 

ตองศึกษาความ
เหมาะสมกอน 

ตองตรวจสอบ
ปริมาณ/เวลาโทร
เขาที่แทจริงกอน 

 
 กรณี กปภ. ดาํเนินการเอง  ท่ีผานมา สปส. ดําเนินการในกะที่ 1 ไดอยางเหมาะสม หากมอบหมาย
ใหดําเนินการในกะที่ 2 และ 3 ดวยก็จะทําใหการดาํเนินการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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บทที่ 6 
วิเคราะหผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 
วิเคราะหผลการศกึษา 
 

1.จากการประเมินผลของกระบวนการในการใหบริการ Call Center ของกลุมตวัอยางท่ีเปน 
พนักงานของ กปภ  (เฉพาะสํานักงานใหญ) ตามตําแหนงงานตาง ๆ ที่ตองทําหนาท่ี Call Center ใหความ
คิดเห็นวา กปภ. มีกระบวนการในการจัดการในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.86) ท้ังนี้
เนื่องจากวาระบบ Call Center ที่ใชในปจจุบันยังเปนระบบเดิมท่ีไมมีการพัฒนา ปรับปรุงแกไขใหมี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานมากนัก ไมสามารถสนองความพึงพอใจใหลูกคาไดอยางเพียงพอและยังไมมี
เครื่องมืออุปกรณที่เปนฐานขอมูลสําหรับตอบชี้แจงหรือแกไขปญหาที่ดีพอและทันตอเหตุการณ รวมทั้ง
อาจคิดวา สนง.ป.ตางๆ สามารถแกไขปญหาตางๆ ของลูกคาไดดีและเปนหนวยงานหลักสําหรับตอบชี้แจง
และแกไขปญหามากกวาสวนกลาง 
 2.  กลุมตัวอยาง สวนกลาง. จํานวน 56.13% มีความตองการที่จะให กปภ. เปนผูบริหารงาน Call 
Center แตจะตองมีการปรับปรุงกระบวนการในการบริการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เชน การพัฒนา
ระบบอัตโนมัติทั้งดานฐานขอมูล การสื่อสารไปยัง สนง.ป.ใหทันสมัยมากขึ้น มีการพัฒนา อบรมพนักงาน
รับโทรศัพทใหมีจิตสํานึกในการใหบริการที่ดี นําเทคโนโลยีใหมๆ มาใช มีการจัดทําคูมือการใหขอมลูตางๆ 
อยางชัดเจน เปนตน ท้ังนี้ เนื่องเห็นวา กปภ. สามารถพัฒนาระบบโดยใชทรัพยากรที่มีอยู ท้ังความรู 
บุคลากรและเครื่องมาใชใหเกิดประโยชนไดมากกวา สวนกลุมตัวอยางที่ตองการใหเอกชนเขามาดําเนินงาน
แทน กปภ. โดยการจัดตั้งศูนยบริการขอมูลผูใชนํ้าที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ จํานวน 43.87% เห็นวา
เอกชนมีความชํานาญและมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน และมีเครื่องมืออุปกรณที่ทันสมัยมากกวา และ
มีความคลองตัวในการเปลี่ยนแปลงระบบใหทันสมัยและสามารถพัฒนาไดตลอดเวลา รวมทั้งมีการติดตาม
และประเมินผลพนักงานรับโทรศัพทใหปฏิบัติงานไดดีกวา แตยังมีขอจํากัดหรือขอเสียในเรื่องของ
งบประมาณที่ใช และปริมาณงานที่รองรับ ซึ่งสอดคลองกับสถิติขอมูลที่ลูกคาติดตอทางชองทางติดตอ 
กปภ. สวนกลางที่มีเพียง 0.47% เทานั้น นอกจากนั้นเห็นวาพนักงานบริษัทฯนาจะยังไมสามารถตอบชี้แจง
หรือใหขอมูลไดดีเทากับ พนักงาน กปภ.  
 จากความคิดเห็นดังกลาวของกลุมตัวอยางในสวนกลางจะขัดแยงกับความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน Call Center ในสวนภูมิภาค ที่ตองการใหเอกชนเขามาดําเนินการแทน กปภ. 
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ทั้งนี้เนื่องจากวาตองการใหมีการแบงเบาภาระให สนง.ป.  ท่ีมีการบริหารจัดการที่มีความคลองตัวและ
ทันสมัย ทั้งยังเปนภาพลักษณที่ดีตอลูกคาดวย 
 3.  ในการตัดสินใจการนําระบบ Call Center แบบครบวงจร (จางเหมาเอกชนเขามาดําเนินการและ 
กปภ. ดําเนินการเอง) หรือการพัฒนาระบบ Call Center แบบเดิมของ กปภ. เพื่อใหสามารถดําเนินงานไดมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้จะเปนการจัดตั้งศูนยหรือพัฒนาเฉพาะสวนกลางเพื่อเปน
เครือขายเชื่อมโยงไปยัง ปปข.และ สนง.ป.ทั่วประเทศนั้น นอกจากการคํานึงถึงคาใชจายและประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานของแตละระบบแลว ยังมีปจจัยที่สําคญัอ่ืนๆ ที่จะตองนํามาพิจารณารวมดวย ดังนี้ 

      3.1 พฤติกรรมของลูกคาที่ตองการใหมีการสนองตอบปญหาไดอยางรวดเร็วมากที่สุด ซึ่งจากการ
สํารวจขอมูลของสถิติขอรองเรียนจําแนกตามดานการรองเรียนและรองทุกขในปที่ผานมา (ต.ค.50-ก.ย.51) 
พบวา จากตารางที่ 17 พบวาชองทางที่ลูกคานิยมรองเรียนมากท่ีสุด ไดแก Call Center สวนภูมิภาค รวม 9,062 
ครั้ง คิดเปน 53.07% รองลงมาคือ การมาแจงดวยตนเอง (ที่ สนง.ป.แตละแหง) รวม 6,501 ครั้ง คิดเปน 38.07% 
จะเห็นวาใน 2 ชองทางดังกลาวเปนชองทางที่ลูกคาใหความสําคัญมากที่สุด รวมกันคิดเปน 91.14% สาเหตุท่ี
สําคัญคือลูกคานิยมการใชโทรศัพทในพื้นที่บริการเพื่อแจงเรื่องรองเรียนโดยตรงที่สํานักงานประปาเพื่อเปนการ
ประหยัดคาใชจายในการติดตอ และการติดตอผายชองทางดังกลาวเปนชองทางที่ลูกคาเห็นวาสามารถแกไข
ปญหาและสนองตอบไดอยางรวดเร็วมากกวาการติดตอชองทางอื่นๆ ดูในตารางที่ 13  9 และภาพที่ 11 ในขณะท่ี
ลูกคามีการรองเรียนที่แจงผานหมายเลขโทรศัพทสวนกลางเพียง 0.47% เทานั้น ซึ่งลูกคาสวนใหญจะอาศัยอยูใน
พ้ืนที่ใกลเคียงกับ กทม. ท้ังนี้อาจเนื่องจากสาเหตุหลายประการ เชน 

          1) ปจจุบันโทรศัพทหมายเลข 1662 ไมสามารถใชงานได  
          2) ลูกคาตางจังหวัดยังไมทราบหมายเลขโทรศัพทสวนกลางที่ใชในการติดตอ  
          3) เห็นวาหมายเลขโทรศัพทสวนกลาง 02 จะทําใหเสียคาใชจายมากกวาโทรศัพทติดตอในพ้ืนที่ 

     3.2 สําหรับปญหาขอรองเรียน ซึ่งสวนใหญจะเปนปญหาที่ลูกคาในแตละ สนง.ป. ตองการใหหนวย
ในพื้นท่ีแกไขปญหาอยางทันทีทันใดหรือสามารถตอบชี้แจงไดอยางรวดเร็ว จากการสํารวจขอมูลในการ
รองเรียนของลูกคาจําแนกตามเรื่องที่รองเรียนในปที่ผานมา (ต.ค.50-ก.ย.51) พบวา สวนใหญจะเปนเรื่องทอ
แตก (ทอ 2 นิ้วลงมาและทอ 2 น้ิวข้ึนไป) คิดเปนรอยละ 57.32   รองลงมาคือเรื่องคุณภาพการบริการ คิดเปนรอย
ละ 29.01 ดูในตารางที่ 14 ซึ่งจะเห็นไดวาสวนใหญเปนเรื่องที่ตองไดรับการแกไขโดยพนักงานในพื้นที่แตละ 
สนง.ป. ซึ่งไมสามารถตอบขอรองเรียนหรือขอสงสัยจากการรวบรวมขอมูลไวในฐานขอมูลทางระบบ
สารสนเทศ 
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ตารางที่ 13 แสดงชองทางการรองเรียนที่ลูกคาใชบริการในปงบประมาณ 2551  

ลําดับ ชองทางการรองเรียน 
จํานวน 
(คร้ัง) 

รอยละ 

1. Call Center สวนกลาง หมายถึง การรองเรียนที่แจงผานหมายเลข 
โทรศัพทสวนกลาง 

80 0.47 

2. Call Center สวนภูมิภาค หมายถึง การรองเรียนที่แจงผานหมายเลขโทรศพั
ปปข. และ ป. 

9,062 53.07 

3. สื่อมวลชนสวนกลาง หมายถึง การรองเรียนผานหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน
ในสวนกลาง 

31 0.18. 

4. สื่อมวลชนสวนภูมิภาค หมายถึง การรองเรียนผานหนังสือพิมพ วิทยุ 
โทรทัศนทองถิน่ 

21 0.13 

5. เว็บไซต กปภ. หมายถึง การรองเรียนผานเว็บไซตของ กปภ. 
(www.pwa.co.th) 

1,056 6.18 

6. E-mail สปส. หมายถึง การรองเรียนผานอีเมลของสํานักประชาสัมพันธ 
(pr@pwa.co.th) 

1 0.01 

7. ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย หมายถึง การรองเรียนในรูปแบบ 
ตาง ๆ รวมถึงผานโทร.1567 ของศูนยดาํรงธรรม มท. 

104 0.62 

8. จดหมาย/หนังสือ/โทรสาร หมายถึง การรองเรียนผานจดหมาย หนังสือ 
โทรสาร 

174 1.01 

9. มาแจงดวยตนเอง หรืออื่น ๆ หมายถึง การรองเรียนที่มาแจงดวยตนเอง 
หรือชองทางอื่น ๆ 

6,501 38.15 

10. ศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (GCC.1111) 
หมายถึง การรองเรียนผานชองทางตาง ๆ ของศูนยบริการประชาชน 
สํานักนายกรัฐมนตรี (1111) 

46 0.36 

 รวม 17,076 100.0 
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ภาพที่ 11  แสดงชองทางการรองเรียนทีล่กูคาใชบริการในปงบประมาณ 2551 
ตารางที่ 14 แสดงสถิติขอรองเรียนจําแนกตามดานการรองเรียนและรองทุกข  (ภาคผนวก ข)   ปงบประมาณ 2551 10 
 

     ดาน 
  
  ปปข.      

คุณภาพ 
น้ํา 

คุณภาพ 
การบริการ

ดาน 
บุคลากร 

ทอแตก 
2 นิ้วลงมา

ทอแตก 
2 นิ้วข้ึนไป 

รองเรียน
อื่น ๆ 

รองทุกข 
อื่น ๆ 

รองเรียน/ 
รองทุกขท่ี 
ไมเกี่ยวกับ 
กปภ. 

รวม 

ปปข.1 197 601 4 1,807 934 20 2 - 3,565 

% 5.53 16.86 0.11 50.69 26.20 0.56 0.06 - 1.00 

ปปข.2 273 650 7 912 620 28 41 1 2,532 

% 10.78 25.67 0.28 36.02 24.49 1.11 1.62 0.04 100.00 

ปปข.3 21 122 5 55 37 70 20 2 332 

% 6.33 36.75 1.51 16.57 11.14 21.08 6.02 0.60 100.00 

ปปข.4 18 261 4 582 105 8 18 - 996 
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 วารสาร การประปาสวนภูมิภาค หนา 14 ฉบับท่ี 6 ปที่ 29 เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2551 

จํา
นว

นค
รั้ง
รอ
งเร

ยีน
 

สวนกลาง สวนภูมิภาค 
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ตารางที่ 14 (ตอ) 11 
 

     ดาน 
  
  ปปข.      

คุณภาพ 
น้ํา 

คุณภาพ 
การบริการ

ดาน 
บุคลากร 

ทอแตก 
2 นิ้วลงมา

ทอแตก 
2 นิ้วข้ึนไป 

รองเรียน
อื่น ๆ 

รองทุกข 
อื่น ๆ 

รองเรียน/ 
รองทุกขท่ี 
ไมเกี่ยวกับ 
กปภ. 

รวม 

% 1.81 26.20 0.40 58.43 10.54 0.80 1.81 - 100.00 

ปปข.5 41 192 4 39 3 17 19 - 315 

% 13.02 60.95 1.27 12.38 0.95 5.40 6.03 - 100.00 

ปปข.6 337 1,021 9 366 115 48 28 1 1,925 

% 17.51 53.04 0.47 19.01 5.97 2.49 1.45 0.05 100.00 

ปปข.7 148 782 8 1,208 686 186 149 - 3,167 

% 4.67 24.69 0.25 38.14 21.66 5.87 4.70 - 100.00 

ปปข.8 30 193 - 454 319 131 74 32 1,233 

% 2.43 15.65 - 36.82 25.87 10.62 6.00 2.60 100.00 

ปปข.9 47 523 1 504 322 119 67 1 1,584 

% 2.97 33.02 0.06 31.82 20.33 7.51 4.23 0.06 100.00 

ปปข.10 60 608 5 375 345 21 8 5 1,427 

% 4.20 42.61 0.35 26.28 24.18 1.47 0.56 0.35 100.00 

รวม 1,172 4,953 47 6,302 3,486 648 426 42 17,076 

% 6.86 29.01 0.28 36.91  20.41 3.79 2.49 0.25 100.00 

                               ลําดับ 
 จากตารางที่ 14 พบวาปญหาเรื่องทอแตกยังคงเปนปญหายอดฮิตของสํานักงานประปา ซึ่ง กปภ.ก็มิไดน่ิง
นอนใจ แตพยายามแกไขปญหาดังกลาวใหหมดไปดวยการเปลี่ยนทอประปาใหมใหครอบคลุมพ้ืนที่มากท่ีสุดเทาที่
จะทําได แตติดขัดดวยเรื่องงบประมาณที่จํากัดทําใหบางพื้นที่จําเปนตองรอ เพ่ือใหพื้นที่ท่ีมีความจําเปนเรงดวน
กวาไดแกปญหาไปกอน ไมวาจํานวนเร่ืองรองเรียนในแตละพ้ืนที่จะมากนอยเพียงใด แตสิ่งสําคัญที่สุดที่ กปภ.

                                                 
11

 วารสาร การประปาสวนภูมิภาค หนา 14 ฉบับท่ี 6 ปที่ 29 เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2551 
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คํานึงถึง คือการแกไขปญหาและบริการลูกคาใหเกิดความพึงพอใจดวยการปดของรองเรียนใหลูกคาอยางรวดเร็ว
ซึ่งจะทําใหลูกคาเกิดความประทับใจกับการบริการของ กปภ. 

 

  4.  สําหรับความคุมคาในดานตางๆ ของการศึกษาในเรื่องนี้ ทั้งการดําเนินการเอง และการจางเหมา
บริการท้ังระบบนั้น จากการศึกษาในเบื้องตน จะมีขอดีและขอเสียทีแ่ตกตางกัน สรุปไดดังนี ้
      4.1 ความคุมคาในดานการเงิน 

           พบวา การใหเอกชนเขามาดําเนินการในระยะแรก เชน บริการของ  TOT-SmartCall  1141 
ตอ 1662 นาจะมีความคุมคาในดานการเงินมากที่สุดเนื่องจากเปนราคาที่ต่ําท่ีสุดและเหมาะสําหรับการ
เริ่มตนพัฒนาระบบในขณะนี้ เนื่องจากขอกัดของระบบเทคโนโลยีสารเทศของแตละ สนง.ป. ที่ยังไม
สามารถนํามาใชเพิ่มศักยภาพดานการติดตอสื่อสารแบบครบวงจรไดในระยะส้ัน จึงเปนเสมือนการทดลอง
นําระบบมาใชในองคกรกอนที่จะตัดสินใจลงทุนเอง และทําให กปภ. ไมตองรับภาระในการดูแลและ
บริหารจัดการระบบ และการจัดสรรพนักงาน กปภ. สวนหนึ่งเขาไปดําเนินการ  โดย TOT จะมีฝายเทคนิค
และการสนับสนุนการใชระบบงาน (Technical Support) รวมทั้งมีการแกไขปญหาขัดของของระบบอยาง
ตอเนื่อง 

      4.2 ความคุมคาดานการลงทุนในเทคโนโลย ี
            หาก กปภ. เปนผูจัดตั้ง Call Center เอง ก็จะมีคาใชจายคอนขางสูง แตจะเปนการเรียนรู

พรอมกับการพัฒนาขององคกร แตอยางไรก็ตามในการนําเทคโนโลยีการติดตอสื่อสารตางๆ นั้น เชน 
เครื่องมือและโปรแกรมรองรับระบบ IVR  CIT Program application วัสดุและอุปกรณภายในที่จะตอง
ลงทุนเพื่อเปนเครื่องมือในการใหบริการลูกคาและการติดตอสื่อสารกับ สนง.ป. จะมีคาใชจายคอนขางสูง
หากมีการจัดตั้งแบบครบวงจร ซึ่งจะเห็นไดวาเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จึงอาจทําใหมีการ
เปลี่ยนแปลงระบบเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีและการใหการบริการไดในอนาคต ซึ่ง
การใหเอกชนที่มีความชํานาญและประสบการณที่ดีอาจเปนทางเลือกหนึ่งที่ควรพิจารณาในระยะแรก 

      4.3 ความคุมคาเชิงผลประโยชนท่ีสังคมจะไดรับและการพฒันาองคกร 
             กปภ. เขาบริหารจัดการระบบเอง เนื่องจากวา กปภ. สามารถพัฒนาและบูรณาการได

อนาคต และเห็นวาบุคลากรของ กปภ. สามารถใหบริการลูกคาเกี่ยวกับขอมูลไดดี หาก กปภ. มีความ
ตองการใหพนักงานทําหนาท่ีเปน Agent หรือกรณีที่ กปภ. มีความตองการใหมี Agent ที่มาจาก
บุคคลภายนอก ซึ่งสามารถใหบริการดวยจิตสํานึกที่ดีตอองคกรมากกวา อีกทั้งมีพนักงานคอมพิวเตอร
สวนกลางที่สามารถสรางและพัฒนาดานโปรแกรมของระบบไดในบางกรณี แตอยางไรก็ตาม  Soft ware 
ตางๆ ท่ีใชในระบบ กปภ. อาจจําเปนจะตองจางเอกชนเขามาวางระบบรวมกัน กปภ. เพื่อใหการบริหาร
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จัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและลดการสูญเสียจากความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นไดในอนาคต 
เชนเดียวกับศูนยบริการประชาชน 1125 ของ กปน. ที่ไดวาจางเอกชนเขามาวางระบบตั้งแตแรกเริ่มและ
จําเปนที่จะตองจางเปนท่ีปรึกษาอยางตอเนื่อง เนื่องจากขอจํากัดดานศักยภาพขององคกร 
              จากสภาพปญหาของขอรองเรียน พฤติกรรมของลูกคาและศักยภาพในการแกไขปญหาของ
พนักงานรับโทรศัพท อาจสรุปปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตไดวา ถึงแมวา กปภ. จะมีการลงทุนจัดทํา
และพัฒนาระบบ Call Center  ไดอยางมีประสิทธิภาพแลว ซ่ึงจะสามารถทําใหลูกคาติดตอหรือรองเรียน
ผานชองทาง Call Center นี้มากข้ึนแลว ซ่ึงเปนการแบงเบาภาระที่พนักงานของแตละ สนง.ป. ตองคอยตอบ
หรือแกไขปญหาไดในระดับหนึ่ง และเปนภาพลักษณที่ดีตอลูกคาก็ตาม แตก็มีขอจํากัดบางประการที่ควร
นํามาพิจารณา คือ 1) ขอกัดของพื้นที่ใหบริการของ กปภ. ที่กระจายอยูท่ัวประเทศ ซ่ึงในกรณีที่จําเปน
จะตองแกไขปญหาอยางเรงดวน พนักงาน Call Center ก็จะตองแจงไปที่หนวยบริการในพื้นที่ ดังนั้น กปภ. 
จึงจําเปนที่จะตองมีการบริหารจัดการในเรื่องคาใชจายที่เกิดขึ้นในการติดตอสื่อสาร ความรวดเร็วและ
ประสิทธิภาพการรับเรื่องของพนักงานในแตละพ้ืนท่ี 2) จากประเภทของปญหาตามขอ 3 ซึ่งหากพนักงาน
รับโทรศัพทอาจไมสามารถตอบชี้แจงหรือแกไขปญหาไดทั้งหมดในทันที จึงจําเปนตองติดตอกลับไปยัง 
สนง.ป.ซึ่งเปนหนวยพื้นที่อีกครั้ง ทําใหลูกคาตองพบปญหาเดิมๆ ที่จะตองรอการติดตอหรือแกปญหาจาก 
สนง.ป. จึงอาจทําใหผูใชน้ําหันกลับไปใชชองทางเดิมท่ีสามารถแกไขปญหาไดรวดเร็วกวา 

ดังนั้น กปภ. จึงจะตองพิจารณาใหรอบคอบถึงผลกระทบในอนาคตและความพรอมในการลงทุน
ของระบบการจัดการและขอมูลของแตละ สนง.ป. แตอยางไรก็ตาม กปภ. จําเปนจะตองพัฒนาปรับปรุง
ระบบ Call Center ในปจจุบันอยางรีบดวน เพ่ือใหสามารถบริการลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทํา
ใหลูกคาพึงพอใจและสรางภาพลักษณที่ดีในสายตาของลูกคาตอไป  
 

ขอเสนอแนะ 
 

 เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาถึงแนวทางในการจัดตั้งศูนยบริการขอมูลอัตโนมัติทาง
โทรศัพท (Call Center) ของ กปภ. ซึ่งในการเลือกรูปแบบของการดําเนินงานที่จะใหเอกชนหรือ กปภ. 
บริหารจัดการนั้นจะขึ้นอยูกับนโยบายของ กปภ. เปนสําคัญ แตคณะผูศึกษามีขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทาง
ในการจัดตั้ง Call Center ของ กปภ.  อันสงผลตอประสิทธิภาพในการดําเนินงาน การสรางภาพลักษณที่ดี
ตอลูกคาและเปนการเพิ่มทางเลือกสําหรับลูกคาในการรองเรียนปญหา หรือขอสงสัยตางๆ ดังนี้ 
 1.  การจัดทําแผนการติดตั้งระบบ โดยอาจแบงเปน 4 ระยะ ไดแก 1) การจัดตั้งคณะทํางานเพื่อ
ดําเนินการและติดตามประเมินผล โดยจะตองมีผูท่ีมีสวนเกี่ยวของท้ังสวนกลางและสวนภูมภิาคเขามามี
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สวนรวม 2) การสาํรวจและออกแบบโครงการ โดยการสาํรวจความตองการของระบบงาน (User 
Requirement) ทั้งดานขอมูล Knowledge base , CTI และขอมูลสําหรับระบบ CRM การออกแบบระบบ โดย
การจําลองการติดตั้งระบบทัง้โครงการ (Prototype) (สวนกลางและสวนภูมภิาค) 3) การพฒันาระบบและ
การติดตั้ง มีการพัฒนาระบบรวมทั้งการทดสอบและแกไขปญหา 4) การคดัเลอืกพนกังานรับโทรศพัทและ
ใหการฝกอบรม เพื่อทดลองงานพรอมใหบริการ 
 

 2.  การจัดหาเครื่องมืออุปกรณ 
     2.1 เครื่องคอมพิวเตอร 
            ประกอบไปดวยวัสดุและอะไหลที่มีความทนทาน มีการระบายความรอนที่มีประสิทธภิาพสูง เหมาะ

สําหรับใชเปนเครื่อง Server ที่ตองการความเสถียรภาพเหมาะกับงานที่ตองการที่ตดิตั้ง Card I / O หลายๆ 
สลอต ( slot ) ซึ่งมีทั้ง Slot ISA / PCI สามารถเปดทํางานได 7 วัน  ตลอด 24 ช่ัวโมง มีอายุการใชงานนาน
หลายป   รองรบังานดานระบบตอบรับอัตโนมัติทางโทรศัพท (CTI System), ระบบ Call Center, ระบบไอวี
อาร ( Interactive Voice Response: IVR ) เปนตนไดด ี

     2.2 เทคโนโลยีระบบตอบรับโทรศัพทอัตโนมัติ (CTI: Computer Telephony Integration) 
           มีการจัดระบบของการทํางานของระบบโทรศัพทกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขารวมกัน 

ทั้งนี้จะควบคุมการรับสายและโทรออกใหทํางานไดดี และจัดการกับระบบระบบตอบรับและโอน
สายโทรศัพทอัตโนมัติ  (Automated Attendant) ระบบรับฝากขอความเสียงอัตโนมัติ  (Voice Mail)  ระบบ
บริการขอมูลเสียงทางโทรศัพทอัตโนมัติ (Audiotext) ระบบบริการขอมูลเอกสารทางแฟกซอัตโนมัติ  (Fax-
On-Demand) ระบบรับขอมูลเอกสารทางแฟกซอัตโนมัติ (Fax Receive)  ระบบการกระจายเอกสาร
อัตโนมัติทางแฟกซอัตโนมัติ (Fax Broadcast) ระบบบริการขอมูลเสียงอัตโนมัติ จากฐานขอมูลแบบ 
Interactive (IVR)  ระบบบริการขอมูลเอกสารอัตโนมัติ จากฐานขอมูลแบบ Interactive (IFR) และระบบ
รวมรับสงขอมูลไวเปนจุดเดียว  (Unified Messaging) ใหทํางานประสานกันอยางเปนระบบ 

     2.3 ระบบเสริม 
            นําระบบบันทึกเสียง (Voice Logger System) ระบบโทรออก (Outbound Dialers) พัฒนา E-

mail และ Web Server รองรับการใหบริการอินเตอรเน็ต และลูกคาสามารถสนทนาผาน Web chat รวมทั้ง
การนํา Multimedia มาใชเพื่อใหลูกคาสามารถติดตอไดหลายชองทาง 
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     2.4 การรายงาน  
           จะตองมีการบันทึกรายงานแสดงถึงรายละเอียดในการใหบริการ เชน จํานวนสายที่ติดตอ  

การแกไขปญหารวมทั้งปญหาและอุปสรรคตางๆ ท้ังรายวันและรายเดือน เพื่อใหผูบริหารและผูท่ีมีสวน
เกี่ยวของทราบ 

 
      2.5 การประเมินผล 
             มีการประเมินผลการใหบริการอยางตอเนื่อง เพ่ือเปนการตรวจสอบคุณภาพการใหบริการ 

ทั้งในดานมาตรฐานการรับสาย ทักษะการสนทนาของพนักงาน คุณภาพการใหบริการและประสิทธิภาพใน
การใชงานของระบบ Call Center  

 
3. การบริหารจัดการ 

                     กปภ. จะตองมอบหมายใหพนักงานที่มีหนาที่รับผิดชอบประจําท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและ
มุงพัฒนาและเนนการเพิ่มประสิทธิภาพของการติดตอส่ือสารทั้งภายนอกและภายในกปภ.ใหเกิดความ
คลองตัว สามารถเขาถึงขอมูลไดอยางถูกตอง แมนยํา สามารถตอบสนองและแกไขปญหาใหลูกคาไดอยาง
รวดเร็ว โดยใชหลักการบริหารลูกคาสัมพันธ หรือ Customer Relationship Management (CRM) มาใชใน
หนวยงาน เพื่อใหบริการผูใชนํ้ามากกวาการรับเรื่องรองทุกข เชน การเปดใหบริการรับคํารองทางโทรศัพท 
ดานการแกไขสถานที่สงใบแจงหนี้ ประเภทผูใชน้ํา รายละเอียดสวนตัวเกี่ยวกับผูใชน้ํา การลดขนาดมาตร
วัดน้ํา หรือการรับบริการติดตั้งประปาทางอินเตอรเน็ต โดยผูใชนํ้าสามารถสงหลักฐานตางๆ มายังศูนย Call 
Center ของ กปภ. ซึ่งการใหบริการดังกลาวทําใหผูใชนํ้าไปจําเปนตองเดินทางไปที่ สนง.ป.โดยตรง เพื่อ
เพ่ิมทางเลือกและอํานวยความสะดวกแกผูใชน้ํา ทั้งยังเปนการแบงเบาภาระของ สนง.ป.ไดอีกทางหนึ่ง ซึ่ง
หากกรณีท่ียังไมสามารถแกไขปญหาไดทันทวงที กปภ. ควรใหความสําคัญกับการชี้แจงหรือผลการแกไข
ปญหา เชน การตอบกลับทางระบบ SMS หรือชองทางที่ลูกคาตองการ และจําเปนที่จะตองมีหนวยงานท่ีวาง
ระบบการแจงปญหาออนไลนของระบบ Call Center เพ่ือสามารถแกไขปญหาไดตลอดเวลาอีกดวย 

ในอนาคต กปภ. จะตองมีการเชื่อมโยงขอมูลตางๆ ของสวนกลางและสวนภูมิภาคใหมีความ
ถูกตอง ทันสมัยและทันตอเหตุการณ โดยการพัฒนาและจัดการระบบฐานขอมูลของแตละ สนง.ป.ให
สอดคลองกับการพัฒนา ปรับปรุงโปรแกรมใหผูใชงานใชงานในลักษณะที่มีการออกแบบระบบสารสนเทศ
งานฐานขอมูลและพัฒนาโปรแกรมในการเชื่อมโยงกับเว็ปเพจ (Web Application) ซ่ึงจะเปนการประหยัด
งบประมาณในการสื่อสารขอมูลไปยังสวนภูมิภาค รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับขอมูลกับระบบอื่นๆ เชน 
GIS, MIS, CIS เปนตน 
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แบบสอบถาม สําหรับพนักงาน Call Center 
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แบบสอบถาม 
แนวทางในการจัดตั้งศูนยบรกิารขอมลูอัตโนมัติทางโทรศัพท ของ กปภ. 

(สําหรบัพนกังาน Call Center) 
 

คําชีแ้จงในการตอบแบบสอบถาม 
 

 แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศกึษาระบบการบริการ Call Center แบบอัตโนมัติ ซึ่ง
ประกอบดวย 3 สวน ดังนี ้ 

สวนที่  1  :  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนที่  2  :  การประเมนิกระบวนการในการใหบริการ Call Center ของ กปภ.ในปจจบัุน 

              สวนที่  3  :  ความตองการในการใหบรกิาร Call Center ของ กปภ. 
 

สวนท่ี  1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชีแ้จง  :  โปรดเขยีนเครื่องหมาย   เติมขอความลงในชองที่ตรงตามความเปนจริง 
 

1.  เพศ 
 [  ]  ชาย [  ]  หญิง 
2.  อายุ 
 [  ]  ตั้งแต  20 ปลงมา [  ]  21-30  ป [  ]  31-40 ป 
 [  ]  มากกวา 40 ป  
3.  ระดับการศกึษา 
 [  ]  ต่ํากวาปรญิญาตร ี [   ]  ปริญญาตร ี [  ]  สูงกวาปรญิญาตร ี
4.  ระดับรายไดเฉลีย่ตอเดือน  
 [  ]  ตั้งแต  10,000  บาทลงมา [  ]  10,001-15,000  บาท 
 [  ]  15,001-20,000  บาท [  ]  20,001-25,000  บาท  
 [  ]  25,001-30,000 บาท [  ]  มากกวา 30,000  บาท 
5.  ตําแหนงงาน……………………………………………ช้ัน.................... 
6.  สายงานทีป่ฏิบัติงาน..................................................  
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สวนท่ี 2 การประเมินกระบวนการในการใหบริการ Call Center ของ กปภ.ในปจจุบัน 
คําชีแ้จง: โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงตามความเปนจรงิ 

ระดับ ความคดิเห็น 

กระบวนการใหบรกิาร Call Center มาก
ท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอย 
นอย
ท่ีสุด 

1. วัตถุประสงคของโครงการ (Objective)           

1.1 โครงการมีความชัดเจน เขาใจงาย           

1.2 โครงการสามารถปฏิบัติไดตามวตัถปุระสงค           

1.3 มีการสงเสริมใหผูใชบริการและผูใหบรกิาร
เกิดความพึงพอใจและเขาใจในการบริการ 

          

1.4 มีการสงเสริมใหเกดิการพัฒนาในดานการ
ใหบริการ 

          

2. พนักงาน (Staff)           

2.1 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม      

2.2 มีความมั่นใจในการทํางาน      

2.3 สามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดด ี      

2.4 ปรับปรุงตนเองในการทาํงานอยูเสมอ      

2.5 ตรงตอเวลาในการทํางาน      

2.6 มีจิตสํานึกในการใหบริการ      

2.7 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค      

2.8 มีความอดทน อดกลั้น      

2.9 คิดวาเปนตัวแทนขององคกรอยูเสมอขณะที่
ใหขอมูล 

     

2.10 มีสวนชวยสงเสริมและสรางภาพลักษณที่ดี
แกองคกร 
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ระดับ ความคดิเห็น 

กระบวนการใหบรกิาร Call Center มาก
ท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอย 
นอย
ท่ีสุด 

3. วัสดุ อุปกรณ (Material)      

3.1 สถานที่ศนูยบริการ Call Centerมีความสะดวก
และสะอาดตอการใหบริการ 

     

3.2 มีเครื่องมอืส่ือสารพรอมใหบริการ      

3.3 มีวัสดุ อุปกรณ (ใบรับคํารอง) สะดวกตอการใชงาน      

3.4 มีคูมือการปฏิบัติงานและขอมูลตางๆ ใหศึกษา
และใชในปฏบิัติงานอยางเพียงพอ 

     

4. การจัดการ (Management)      

4.1 มีการพฒันาและปรับปรุงระบบ Call Center 
ใหทันสมัย 

     

4.2 ระบบ Call Center ที่ใชมีประสิทธิภาพในการ
ใหบริการ 

     

4.3 การจัดสรรแบงงาน Call Center ในแตละ
หนวยงานมรีะบบที่ชัดเจนและเปนธรรม 

     

 
สวนท่ี  3  : ความตองการในการใหบริการ Call Center ของ กปภ. 
คําชีแ้จง: โปรดเติมขอความใหตรงตามความเปนจริง (เลอืกตอบเพียง 1 ขอ ระหวางขอ 1 และ 2) 
1.   ตองการปรับปรุงในกระบวนการใหบริการ Call Center ของ กปภ. ท่ีใชในปจจบุัน 
 1.1 วัตถุประสงคของโครงการ (Objective) 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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1.2 พนกังาน (Staff) 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

1.3 วัสดุ อุปกรณ (Material) 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

1.4 การจัดการ (Management) 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 1.5 ดานอื่นๆ 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
2. ตองการให กปภ.นําศนูยบริการขอมลูผูใชนํ้า (Call Center) ที่มีเอกชนเขามาดําเนนิงานแทนระบบเดิม 
เชน ศูนย Call Center  ของ กฟภ. (1129) และศนูยบริการขอมูลผูใชไฟฟา (Call Center) ของ กฟน. (1130)  

เหตุผล (ระบุขอด ีขอเสีย)………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………

ขอขอบคุณท่ีกรุณาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี ้
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ภาคผนวก ข 
คําจํากัดความของกลุมขอรองเรียนและรองทุกข 
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คําจํากัดความของกลุมขอรองเรียนและรองทุกข 12 
 1. ดานคุณภาพน้ํา หมายถึง ขอรองเรียนของลูกคาที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องคุณภาพน้ําประปารวมถึงน้ําประปา
ท่ีผลิตโดยเอกชนคูสัญญากับ กปภ. (ไมรวมกรณีคุณภาพน้ําไมดีซึ่งเปนผลกระทบจากการแตกรั่ว/หรือความไม
สะอาดของระบบทอและอุปกรณประปาภายในบานของลูกคา) 
 2. ดานคุณภาพการบริการ หมายถึง ขอรองเรียนของลูกคาที่เกี่ยวเนื่องกับการใหบริการ รวมถึงการ
ใหบริการของเอกชนคูสัญญากับ กปภ. (ไมรวมถึงการบริการที่ กปภ.ไดรับผลกระทบจากกรณีทอแตกร่ัว (ยกเวน
เปนการแตกรั่วในทอเมนรอง) และ/หรือการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น เชน เทศบาล กรมทางหลวง ฯลฯ) 
 3. ดานบุคลากร หมายถึง ขอรองเรียนของลูกคาที่เกี่ยวเนื่องกับประสิทธภาพของบุคลากรที่เปนพนักงาน 
กปภ.รวมถึงพนักงานของตัวแทนคูสัญญาของ กปภ. 
 4. ดานทอแตกร่ัว (ทอเมนขนาด 2 น้ิวลงมา) หมายถึง ขอรองเรียนที่ลูกคาหรือบุคคลทั่วไปเปนผูแจง 
(มิใชเจาหนาที่ กปภ.พบเอง) ซึ่งการรองเรียนคร้ังแรกนี้ใหถือเปนการแจงขาว หากมีการรองคร้ังที่ 2 และคร้ังตอไป
อีกโดยบุคคลเดียวกันหรือตางบุคคล แตเปนการแตกร่ัวของทอเมนขนาด 2 นิ้วหรือไมเกิน 2 นิ้วในจุดเดียวกันให
ถือเปน 1 ขอรองเรียน ท้ังน้ี ป.จะตองซอมใหสามารถใชการเปนปกติไดภายใน 24 ช.ม. นับจากไดรับแจงคร้ังแรก 
(หากเปนการแตกรั่วในทอเมนรองใหบันทึกเปนขอรองเรียนดานคุณภาพการบริการแทน) 
 5. ดานทอแตกรั่ว (ทอเมนขนาดใหญกวา 2 นิ้วขึ้นไป) เชนเดียวกับขอ 4 แตเปนทอเมนขนาดใหญกวา 2 นิ้ว 
 6. ขอรองเรียนอื่น ๆ หมายถึง ขอรองเรียนของผูท่ีเปนลูกคา กปภ.ซึ่งไมสามารถจัดเขากลุม 1-5 ได 
 7. ขอรองทุกขอ่ืน ๆ หมายถึง ขอรองทุกขหรือแจงความเดือดรอนของประชาชนทั่วไป ซึ่งมิไดเปนลูกคา
ของ กปภ. 
 8. ขอรองเรียนและรองทุกขที่ไมเกี่ยวของกับกิจการ กปภ. หมายถึง ลูกคาหรือบุคคลทั่วไปสอบถามขอมูล
ขององคกรอื่น ๆ ซึ่งไมเกี่ยวของกับกิจการของ กปภ.  
   

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12

 ขอมูลจากงานสารสนเทศและลูกคาสัมพันธ กองผลิตส่ือประชาสัมพันธ สํานักประชาสัมพันธ 30 ตุลาคม 2551 
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ขอบเขตการดําเนินงาน 
 ในสวนนี้จะเปนขอบเขตการดําเนินงานของ Call Center เพ่ือรองรับ Agent ในระยะแรกจํานวน 5 
คน และระบบตอบรับอัตโนมัติ 8 คูสาย โดยมรีะบบทางดานซอฟแวรและฮารดแวร ดังนี ้
1. ขอกําหนดคุณลกัษณะดานเทคนิคของซอฟแวรโปรแกรม (Software) 

รายการซอฟแวรโปรแกรมทีเ่สนอมีดังตอไปนี้ 
1.1 ระบบคอลลเซ็นเตอร (Call Center) 1 ระบบ 
1.2 โปรแกรมรายงานสถิตกิารใชบริการผาน Call Center 1 ระบบ 
1.3 ระบบโทรศัพทตอบรับอัตโนมัติ (CTI) 1 ระบบ 
1.3.1 คุณสมบัติการตอบรับและโอนสายอัตโนมัติ (Automated Attendant) 1 ระบบ 
1.3.2 คุณสมบัติการระบบบรกิารขอมลูเสียงอัตโนมัติ (Audiotext) 1 ระบบ 
1.3.3 คุณสมบัติการรับฝากขอความเสียงอัตโนมัติ (Voice Mail) 1 ระบบ 
1.3.4 คุณสมบัติการบรกิารสงเอกสารทางแฟกซอัตโนมัต ิ(Fax-On-Demand) 1 ระบบ 
1.3.5 คุณสมบัติการรวมรับสงขอมูลไวเปนจุดเดยีว (Unified Messaging) 1 ระบบ 
1.3.6 คุณสมบัติการบรกิารขอมูลจากฐานขอมูลเปนเสียง แบบ Interactive ( IVR) 1 ระบบ 
1.4 โปรแกรมรายงานสถิตกิารใชบริการผาน CTI 1 ระบบ 
1.5 ระบบบนัทึกเสียงโทรศพัทอัตโนมตัิ (Voice Logging System) 1 ระบบ 
คุณสมบัตขิอง Software  
1.1 คุณลกัษณะเฉพาะของระบบคอลลเซ็นเตอร (Call Center) มีคุณสมบัติดังนี ้
- มีการทํางานดวยระบบควบคุมการกระจายสายอัตโนมตัิ Automatic Call Distribution (ACD) 
- สามารถจัดลาํดับการกระจายสายที่เรียกเขามา ใหแตละ Agent อยางทั่วถึงหรือเทาเทียมกัน 

(Load Balancing) เพื่อให Agent แตละทานไดรับสายในปริมาณใกลเคยีงกัน 
- สามารถกําหนดรูปแบบลําดับความสําคญัของเหตุการณหรือสายที่ตดิตอเขามารอรบับริการ 

(Queue Priority) หรือเลือกใหบริการกอนหลังได (First In, First Out :FIFO) โดยสายที่เรียกเขามานั้น จะถกู
โอนใหเขาสูระบบ เพ่ือใหไดรับการตอบรบักอน 

- สามารถกําหนดใหระบบโอนสายเรียกเขาไปยังกลุม Agent ตามความสามารถหรือกลุมที่มีทกัษะ
ความชํานาญเฉพาะในการใหบริการ แกผูติดตอทานนัน้ๆ (Skills Based Transfer) โดยไมจํากัดจํานวน
ทักษะ (Unlimited skill sets) เชน กลุม Agent ท่ีใหบริการเปนภาษาไทย หรือกลุม Agent ที่ใหบริการเปน 
ภาษาอังกฤษ หรือตามสิทธิก์ารเขาถึงระดบัขอมูลได 
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- สามารถกําหนดรูปแบบในการแจงลําดับคิวรอสาย (Queue Information) หรือ ระยะเวลาการรอ
สายแกผูโทรขณะรอสายหรือสาย Agent ยังไมวาง 

- สามารถแจงลําดับควิเปนระยะ แกผูใชบริการ เมื่อลําดบัคิวมีการเปลีย่นแปลง 
- สามารถกําหนดขอความกลาวตอนรับอัตโนมัติ (ทํางานรวมกับ CT / Automated Attendant) 
- สามารถแยกการรับสายแตกตางกันตามชวงเวลาเปน Day Mode, Night Mode, Holiday Mode 

(ทํางานรวมกบั CTI / Automated Attendant) 
- สามารถกําหนดสายเรียกเขาใหสนทนากบัเจาหนาท่ีรับสายท่ีตองการได (Preferred Agent) 
- Agent แตละคนสามารถเลอืกไดวา ตองการใหหนาจอแสดงเปนภาษา ไทยหรืออังกฤษ ได 
- สามารถรองรับการทํางานแบบ Free Seating ซึ่งให Agent สามารถ Log on จากเครือ่งใดก็ไดใน

ระบบและ Route Engine จะ Route Call ตาม Agent นั้น 
- สามารถจัดแบง Waiting Call ใหแตละ Agent ไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
- ระบบมีสัญญาณเตือนเมื่อมีสายเรยีกเขาบนหนาจอคอมพิวเตอร 
- แตละ Agent สามารถพกัการใหบริการแบบชั่วคราวโดยยังไมตองทําการ Log Out ได 
- สามารถตรวจสอบจํานวนการรับสายของทุก Agent และแตละ Agent ในชวงเวลาใดๆ ได 
- สามารถตรวจสอบระยะเวลาเฉลีย่การถือสายตอ 1 Call ของทุก Agent และแตละ Agent ได 
- สามารถตรวจสอบระยะเวลาใหบรกิารของแตละ Agent ได 
- สามารถตรวจสอบจํานวน Waiting Call ในขณะที่ใหบริการได 
- สามารถตรวจสอบระยะเวลา Waiting Call โดยเฉลี่ยในขณะทีใ่หบรกิารได 
- Supervisor สามารถดูการปฏิบัติงานของ Agent ไดจากหนาจอ เปนลักษณะ Real time 
- Supervisor สามารถตรวจสอบสถานการณทํางานของเจาหนาที่ผูปฏบัิติงานในขณะใหบรกิารได 
1.2 คุณลกัษณะเฉพาะของโปรแกรมรายงานสถิตกิารใชบรกิารผาน Call Center มีคุณสมบัติดังนี ้
- สามารถสรางรายงานสถิตจิากขอมูลที่มอียูในฐานขอมลู (Database) 
- สามารถนําเสนอรายงานสถิติไดทั้งในรปูแบบกราฟและตาราง (Graphical and Table 

Presentation) 
- สามารถเก็บสถิติตางๆ ไวในระบบอยางนอย 1 ป 
- สามารถเรียกดูสถิติผานเว็บบราวเซอร (Web Browser) 
- สามารถเลือกดูหัวขอรายงานไดท้ังแบบรายวันและรายเดือน 
- สามารถแสดงรายงานสถิตติามรายละเอียด ดังนี ้
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Performance Report – Call Center คือ การตรวจสอบและประเมินประสิทธภิาพการปฏิบัติงานที่
ครอบคลุมของทั้ง Call Center ดวยระบบการรายงานผลอยางละเอียดทั้งในรูปแบบกราฟแทง กราฟวงกลม 
และตาราง ในหัวขอตางๆ ดงันี้ 

• Incoming Calls : จํานวนสายโทรเขา 
• Received Calls : จํานวนสายที่ไดรับ 
• Abandoned Calls : จํานวนสายท่ีผูโทรยกเลิก/วางสาย ในระหวางทีร่ออยูในควิ 
• Lost Calls : จํานวนสายท่ีสูญหายในระหวางที่โอนสายให Agents 
• Abandon Rate : อัตราจํานวนทีผู่โทรวางสายในระหวางที่รออยูในคิวตอจํานวนสาย
ทั้งหมด 
• Average Wait Time : ระยะเวลาที่สายรออยูในควิโดยเฉลี่ยของ Call Center 
• Average Talk Time : ระยะเวลาที่สนทนาโดยเฉลีย่ของ Call Center 

Agent Performance Report – User Name :Agent คือ การตรวจสอบและประเมนิประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของ Agents แตละทาน ดวยระบบการรายงานผลอยางละเอียดท้ังในรปูแบบกราฟแทง 
กราฟวงกลมและตาราง ในหัวขอตางๆ ดังนี้ 

• Login Time : ระยะเวลาที่ Agents ปฏิบัตงิาน (การ Login ถึง Logout ออกจากระบบ) 
• Available Time : ระยะเวลาที่ Agents พรอมปฏิบัติงาน/รับสาย 
• Busy Factor : ระยะเวลาที่ Agents ไมพรอมหรือไมสามารถปฏิบัติงาน/รับสาย 
• Login Times : จํานวนครั้งท่ี Agents Login เขาสูระบบ 
• Forced Log Out : จํานวนครั้งที่ Agents ถกู Login อัตโนมัติ 
• Received Calls : จํานวนสายที่ Agents ไดรับ 
• Average Talk Time : ระยะเวลาที่สนทนาโดยเฉลีย่ของ Agents 

Agent Performance Comparison Report คือ การตรวจสอบและประเมินประสิทธภิาพการ 
ปฏิบัติงานของ Agents แตละทาน ในรูปแบบของตารางเปรียบเทียบการปฏิบตัิงานของทุก Agents 
ในหัวขอตางๆ ดังนี ้

• Login Time : ระยะเวลาที่ Agents ปฏิบัตงิาน (การ Login ถึง Logout ออกจากระบบ) 
• Received Calls : จํานวนสายที่ Agents ไดรับ 
• Login Times : จํานวนครั้งท่ี Agents Login เขาสูระบบ 
• Forced Log Out : จํานวนครั้งที่ Agents ถกู Login อัตโนมัติ 
• Average Talk Time : ระยะเวลาที่สนทนาโดยเฉลีย่ของ Agents 
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Received Call Duration Report – Call Center คือ การตรวจสอบและประเมินประสิทธภิาพ 
ระยะเวลาของสายที่โทรเขามาใชบรกิาร Call Center ดวยระบบการรายงานผลอยางละเอยีดทั้งใน 
รูปแบบกราฟแทงและตาราง ในหัวขอตางๆ ดังนี ้

• Received Calls : จํานวนสายทั้งหมดที่ Agents ไดรับ 
• Cumulative Wait Time : ระยะเวลารอสายสะสมของสายทั้งหมด 
• Cumulative Talk Time : ระยะเวลาสนทนาสะสมของสายทั้งหมด 
• Average Wait Time : ระยะเวลารอสายโดยเฉลี่ยของสายท้ังหมด 
• Average Talk Time : ระยะเวลาสนทนาโดยเฉลี่ยของสายทั้งหมด 
• Average Call Duration : ระยะในการใชบริการ Call Center โดยเฉลีย่ของทุกสาย 

Abandon Call Report – Call Center คือ การตรวจสอบและประเมนิประสิทธิภาพของจํานวน
สายที่ผูโทรยกเลิก/วางสาย ในระหวางท่ีรออยูในควิ กอนการโอนสายไปให Agents ดวยระบบการรายงาน 
ผลอยางละเอยีดทั้งในรูปแบบกราฟแทงและตาราง ในหัวขอตางๆ ดังนี้ 

• Incoming Calls : จํานวนสายโทรเขาทั้งหมด 
• Abandoned Calls : จํานวนสายท่ีผูโทรวางสาย ในระหวางที่รออยูในควิทั้งหมด 
• Abandon Rate : อัตราจํานวนทีผู่โทรวางสาย ในระหวางที่รออยูในคิวตอจํานวนสาย
ทั้งหมด 
• Average Wait Time : ระยะเวลารอสายโดยเฉลี่ยของสายท้ังหมด 
• Average Talk Time : ระยะเวลาสนทนาโดยเฉลี่ยของสายทั้งหมด 
• Average Time Before Abandon: ระยะเวลารอสาย กอนท่ีผูโทรจะวางสายโดยเฉลี่ย 

1.3 คุณลกัษณะเฉพาะของระบบบรกิารขอมลูอัตโนมัติ (CTI) มีคุณสมบัตอิยางนอย ดังนี ้
1.3.1 คุณลกัษณะเฉพาะของระบบตอบรบัและโอนสายอตัโนมติั (Automated Attendant) 
- ระบบสามารถรับสายไดโดยอัตโนมัติ ตลอด 24 ช่ัวโมง พรอมทั้งกลาวทักทายผูโทรเขาไดทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และนําเสนอเมนูตางๆ เพ่ือท่ีจะใหผูโทรเขาเลือกใชบรกิารตามความตองการ 
- สามารถสรางเมนูใหโอนสายไปยังหมายเลขภายในทีต่ั้งโปรแกรมไวไดโดยอัตโนมตัิ 
- สามารถสรางเมนูใหระบบแจงรายชื่อแผนก หรือแจงรายชื่อของเจาหนาที่ ใหผูโทรเลือกกดได

โดยอัตโนมัติในกรณีทีผู่ติดตอไมทราบหมายเลขภายในของเจาหนาที่ 
- ผูโทรสามารถเลือกกดใหระบบโอนสายไปหมายเลขภายในอื่นได ในกรณีท่ีไมมีคนรบัหรือสายไมวาง 
- สามารถกําหนดระยะเวลาที่ผูโทรไมกดปุมใด ๆ เพ่ือใหระบบโอนสายไปยังโอเปอเรเตอร หรือ 
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หมายเลขภายในอื่นไดโดยอัตโนมัต ิ
- ผูโทรสามารถกดหมายเลขโทรศัพทภายใน หรือกดเลือกเมนูไดทันทีระหวางทีร่ะบบพูดโดยไม

ตองรอใหพูดจบ 
- มีระบบตรวจสอบการวางสายของผูโทรเขามาในระบบ และสามารถเคลยีรสายใหวางไดทันททีี่ผู

โทรวางสายเพือ่ใหระบบสามารถใหบรกิารแกผูโทรเขารายอ่ืนได 
- รองรับการเปลี่ยนแปลงการทํางานตามวันและเวลาไดไมจํากดั เชน ในเวลาทํางาน พักกลางวัน 

นอกเวลาทํางานและวันหยุด โดยที่สามารถบันทึกวนัหยุดนักขัตฤกษลวงหนาได 
- สามารถกําหนดปุมสําหรับฟงซ้ํา ยอนกลบัเมนูทีละชั้น และยอนกลับเมนูหลักได 
1.3.2 คุณลกัษณะเฉพาะของระบบบรกิารขอมลูเสียงอตัโนมัติ (Audio text) 
- สามารถใหบริการขอความเสียงอัตโนมตัไิดไมจํากัดเวลาที่บันทึก 
- สามารถบันทึกขอความเสยีงลงในระบบไดไมจํากัดเวลา 
- เจาของระบบสามารถบนัทึกเปลีย่นแปลงขอความใหมไดดวยตวัเอง 
- เจาของระบบสามารถแกไขขอความและโครงสรางเมนใูนระหวางท่ีระบบกําลังใหบริการอยูได 

โดยไมตองหยดุการทํางานของระบบ และไมมีผลกระทบกับผูทีก่ําลังใชบริการอยู 
- สามารถกําหนดปุมสําหรับฟงซ้ํา ยอนกลบัเมนูทีละชั้น และยอนกลับเมนูหลักได 
- สามารถจํากดัเวลาในการใหบริการขอมลูแตละสายได 
1.3.3 คุณลกัษณะเฉพาะของระบบรับฝากขอความเสียงอัตโนมัติ (Voice Mail) 
- สามารถกําหนด Mail Box ภายใน และแตละหมายเลขสามารถฝากขอความไดไมจาํกัดเวลา 
- เจาของ Voice Mail Box สามารถบันทึกเสียงตอนรับสวนตวัถึงผูฝากขอความได 
- เจาของ Voice Mail Box สามารถเปลี่ยนรหัสลับสวนตวัไดดวยตัวเอง 
- ผูฝากขอความ สามารถฟงทบทวนแกไขขอความที่ตองการฝากได 
- เจาของ Voice Mail Box สามารถเรียกฟงขอมูลใน Mail Box จากเครื่องโทรศัพทเครือ่งใดได 
1.3.4 คุณลกัษณะของระบบบรกิารสงเอกสารทางแฟกซอัตโนมัติ (Fax-On-Demand) 
- สามารถกําหนดจํานวนหัวขอเอกสารที่จะใหบรกิารไดไมจํากัด (ข้ึนอยูกับขนาดของ Hard Disk) 
- เจาของระบบสามารถเพิ่ม/เปลีย่นแปลงเอกสารผานทางเครื่องแฟกซหรือโปรแกรมสงแฟกซได 
- เจาของระบบสามารถเรยีกดูเอกสารที่เกบ็ไวในระบบจากหนาจอ คอมพิวเตอรได 
- เจาของระบบสามารถเพิ่มและเปลี่ยนแปลงเอกสารในระหวางทีร่ะบบกําลังใหบริการอยูได 

โดยไมตองหยดุการทํางานของระบบ และไมมีผลกระทบกับ ผูทีก่ําลังใชบรกิารอยู 
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- สามารถใหบริการแบบ 1-call คือ ผูใชบรกิารตองโทรมาจากเครื่องแฟกซ เลือกหัวขอเอกสารที่
ตองการและกดปุม Start เพ่ือรับเอกสารไดทันที ซึ่งคาใชจายในการรบัเอกสารจะอยูที่ผูโทรเขา 

- รองรับการใหบริการแบบ 2-call คือ ในกรณีท่ีผูใชบรกิารโทรมาจากครื่องโทรศัพท เลือกหัวขอ
เอกสารที่ตองการและระบุหมายเลขของเครื่องแฟกซที่จะใหระบบสงกลับ หลังจากที่วางสาย ระบบจะทํา
การสงเอกสารนั้น ออกไปยังหมายเลขแฟกซที่ผูโทรฝากไวไดโดยอัตโนมัติ (ซึ่งในกรณีนี้ คาใชจายในการ
สงเอกสารจะอยูที่เจาของระบบ) 

1.3.5 คุณลกัษณะเฉพาะของระบบรวมรับสงขอมลูไวเปนจุดเดียว (Unified Messaging) 
- รองรับการสงตอไฟลขอความเสียง (Voice mail) ท่ีมีผูฝากไวทางโทรศัพท หรือไฟลเอกสาร

แฟกซ (Fax Mail) ที่มีผูสงเขามาจากเครื่องแฟกซ โดยการแนบไฟลไปกับ E-Mail สงใหเจาของระบบทาง 
Mail (กรณีนี้ จะใชรวมกับ Applications: Voicemail และ Fax Receive และเจาของระบบจะตองมี Mail 
Server) 

- เจาของระบบ สามารถเลือกรับขอความจากโปรแกรม E-Mail หรือ Mail Client ท่ัวไปได เชน 
Microsoft Outlook 

- เจาของระบบ สามารถฟงขอความเสียง (Voice mail) ที่ฝากไวได จากเครื่องคอมพวิเตอรไดทนัท ี
ถา Computer มีSpeakers และโปรแกรม Window Media Payer) 

- เจาของระบบ สามารถดูไฟลเอกสารแฟกซ (Fax Mail) ที่สงมาได จากเครื่องคอมพิวเตอรและ
สามารถสั่งพิมพทางเครื่องพิมพได (กรณีนี ้จะใชรวมกับ Applications: Fax Receive) 

1.3.6 คุณลกัษณะเฉพาะของระบบบรกิารขอมลูจากฐานขอมูลเปนเสียง (Interactive Voice 
Response / IVR) 

- เปนระบบประกาศขอความเสียงอัตโนมตัิ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงขอความเสียงทีร่ายงานแกผูโทร 
ตามความเคลือ่นไหวของขอมูลในฐานขอมูลโดยอัตโนมัติ 

- สามารถสรางเมนูสําหรับสํารวจความพึงพอใจในการใชบริการผานระบบอัตโนมัตไิด (Polling) 
- สามารถเชื่อมตอกับโปรแกรมระบบฐานขu3629 .มูลท่ีมีอยูแลวที่มี ODBC Driver เชน dBase, 

FoxBase, FoxPro, Access, Paradox, Microsoft SQL Server, Sybase, Informix, Oracle, Excel และ Text 
File 

- สามารถเชื่อมตอกับฐานขอมูล ทั้งแบบตวัเลขและขอความ 
- รองรับการรายงานขอมูลตวัเลขเปนเสียงและใสหนวยใหโดยอัตโนมตัิ เชน วนัที่ เวลา จํานวน 

ตัวเลข ฯลฯ 
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- รองรับการรายงานขอมูลท่ีเปนรูปแบบประโยคที่ใชซํ้าบอยๆ ได เชน สถานะ ข้ันตอน วิธีการ ฯลฯ 
- รองรับการรายงานขอมูลไดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
- รองรับการ เปลี่ยนขอมูลในฐานขอมูลผานทางโทรศัพทของได 
- ผูโทรสามารถรับฟงขอมูลไดหลายขอมลูในการโทรเพียงครั้งเดยีว โดยการกดเลอืกฟงทีละขอมูล 
- เจาของระบบสามารถกําหนดเงื่อนไขใหกดรหัสผาน กอนการเขาฟงขอมูลในฐานขอมูลได 
1.4 คุณลกัษณะเฉพาะของโปรแกรมรายงานสถิตกิารใชบรกิารผาน CTI มีคุณสมบตัิอยางนอย 

ดังนี้ 
- สามารถเรียกดูสถิติผาน Web Browser โดยใชเทคโนโลยี XML และ .NET ได 
- สามารถแสดงสถิติจํานวนสายโทรเขา เพ่ือการวิเคราะหประสิทธิภาพ และความเพียงพอในการรับสาย 
- สามารถแสดงสถิติจํานวนสายโทรเขาเฉลี่ยในแตละชั่วโมง เพ่ือเปรียบเทียบชวงเวลาที่มีการใชบริการ 
- สามารถแสดงสถิติการเลือกรับฟงบรกิารขอมูลอัตโนมตัิ (กรณใีช Application: Audiotext) 
- สามารถแสดงสถิติการโอนสายอัตโนมัติ (Call Transfer) ได 
- สามารถแสดงสถิติการรับฝากขอความอัตโนมัติ (Voice Mail Box) ได 
- สามารถแสดงสถิติการใหบริการขอมลูเปนเอกสารทางแฟกซอัตโนมตัิ ได 
- สามารถแสดงสถิติการเลือกรับบริการของผูโทรเขา (Menu Access) ได 
- สามารถแสดงสถิติการรับสายเขา (Call Volume) ได 
- สามารถแสดงสถิติ 10 อันดบัแรก และ 10 อันดับสุดทายของการเรยีกฟงขอมูล เพื่อการวิเคราะห 

เปลี่ยนแปลง หรือการถอนเมนูตามการตอบรับของผูใชบริการได 
- สามารถแสดงสถิติเปนรายวัน รายเดือน ไดตามตองการได 
- สามารถ Export ขอมูลจากรายงานเปน Excel และ Text File ได 
- มีเครื่องมือในการแกไขรูปแบบรายงานสถิติ ผูใชงานสามารถแกไขหรือออกแบบไดดวยตวัเอง 
- สามารถนําเสนอรายงานสถิติไดทั้งในรปูแบบกราฟและตาราง  (Graphical and Table Presentation) 
1.5 คุณลกัษณะเฉพาะของระบบบันทึกเสยีงโทรศัพทอตัโนมตัิ (Voice Logging System) 

มีคุณสมบัตอิยางนอย ดังนี ้
- เปนเทคโนโลยกีารประมวลผลสญัญาณดิจิตอล (Digital Signal Processing) 
- สามารถใชงานไดทั้งแบบ Local Monitoring หรือติดตั้งผานระบบเครอืขาย (LAN) และ

อินเตอรเน็ต (Web Based User Interface) 
- รองรับการใชงานแบบ Web Based คือใชงานไดดวยโปรแกรม Browser 
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- สามารถบันทึกเสียงสนทนาของสายโทรศัพทที่เปนสายภายในหรือสายภายนอกประเภทอนาล็อก 
(Analog) ได 

- สามารถกําหนดการแบงระดับผูใชงาน (User) ไดหลายระดับ เชน ระดับ Admin, User, Power 
User, และ Guest เปนตน 

- รองรับการกาํหนดใหมีเสียงตอบรับอัตโนมัติ (Audiotext) เพ่ือแจงใหผูโทรทราบกอนเริ่มการ
บันทึกเสียงได 

- สามารถกําหนดรหัสผาน (User ID. และ Password) เพ่ือความปลอดภัยของเสียงสนทนาที่บันทึกไว 
- สามารถเลือกฟงหรือคนหาเสียงสนทนาที่บันทึกไวไดหลายวธิี (Query Options) เชน การเลือก

ขอมูลแยกตามรหัสสัญญาณโทรศัพทหรือหมายเลขโทรออก (DTMF Key) ,การเลือกขอมูลแยกตาม
ชวงเวลา เปนตน 

- สามารถแสดงเลขหมายโทรศัพทของผูโทรเขาได (กรณีที่เลขหมายโทรศัพทมกีารรองรับ Caller ID) 
- ผูดแูลระบบสามารถตรวจสอบสถานะของพื้นที่เก็บขอมูลในฮารดดสิกไดตลอดเวลา 
- ผูดแูลระบบสามารถเรยีกดรูายงานสถิติไดตามเงื่อนไขที่ตองการ เชน ตามหมายเลข Extension, 

ตามชวงเวลาทีก่ําหนด และตามรูปแบบทีต่องการ เชน กราฟแทง (Chart), ตาราง (Table) เปนตน 
- เปนระบบทีส่ามารถทํางานรวมกับเครื่องคอมพิวเตอรท่ีเสนอได 
- รองรับระบบปฏิบัติการ Windows XP, Windows 2000, Windows 2003 Server 
2. ขอกําหนดคุณลกัษณะดานเทคนิคของอุปกรณ (Hardware) 
2.1 การดสําหรับจัดการดานเสียงและแฟกซสําหรับระบบตอบรับอัตโนมัติ 2 การด 
2.2 การดสําหรับจัดการดานเสียงสําหรับระบบบันทึกเสียงโทรศัพทอัตโนมัติ 1 การด 
2.3 เครื่องคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม (IPC) (CTI & Call Center & DRS Server) 1 ชุด 
2.4 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรบัเจาหนาที่ (Agents Call Center) 5 ชุด 
2.5 เครื่องสํารองไฟฟา (UPS) สําหรับเครือ่งเซิรฟเวอร (Server) 1 ชุด 
2.6 เครื่องโทรศัพทพรอมชดุหูฟง (Telephone & Headset) 5 ชุด 
2.1 คุณลกัษณะเฉพาะของการดสําหรับจัดการดานเสียงและแฟกซสําหรับระบบตอบรับอัตโนมัต ิ

(Voice & Fax Processing Board) ประกอบดวยคุณสมบตัิ ดังนี ้
- เปนการดสําหรับจัดการดานเสียงและแฟกซขนาด 4 คูสาย จํานวน 2 การด 
- เปนชนดิ Digital Signal Processor on Board 
- เปน Board ชนิด PCI Form Factor ติดตั้งบน PCI Slot ในเครื่องคอมพวิเตอร 
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- รองรับการแสดงหมายเรยีกผูโทรเขา Caller ID 
- รองรับการทาํงานกับ File เสียงแบบ Wav file format ได 
- รองรับการทาํงานกับสัญญาณโทรศพัทแบบ Analog Loop Start 
- รองรับการทาํงานทางดาน Voice และ Fax ไดใน Board เดียวกัน 
 
2.2 คุณลกัษณะเฉพาะของการดสําหรับจัดการดานเสียงสําหรับระบบบันทึกเสียงสนทนา (Voice 

Processing Board) ประกอบดวยคุณสมบตัิ ดังนี ้
- เปนการดสําหรับจัดการดานการบันทึกเสียงขนาด 8 คูสาย จํานวน 1 การด 
- เปนชนดิ Digital Signal Processor on Board (DSP) 
- ชนิด PCI รองรับ Caller ID 
- รองรับการทาํงานทางดาน Voice รวมกันไมนอยกวา 8 คูสายใน BOARD เดียวกัน 
- มีชองสําหรับ Audio Input และ Audio Output 
2.3 คุณลกัษณะเฉพาะของเครือ่งคอมพวิเตอรอุตสาหกรรม (IPC) สําหรับเซรฟิเวอรของระบบ 

ระบบตอบรบัอัตโนมัตแิละระบบบันทึกเสยีงสนทน จํานวน 1 ชุด ประกอบดวยคุณสมบัติดังนี ้
- เปนเครื่องคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม (Industrial Personal Computer) สามารถตดิตัง้กับตู Rack 19 

น้ิวได 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) เปน Intel รุน Pentium Core2 Duo Processor ทํางานที่ความเรว็ 

ของสัญญาณนาฬิกา (Clock Speed) ไมนอยกวา 2.8 GHz จํานวน 1 หนวย 
- มี Main Memory ชนิด DDR II RAM ขนาดไมต่ํากวา 2 GB 
- มีหนวยความจําสํารองแบบ (Disk Storage) มีขนาดความจุหนวยละไมต่ํากวา 160 GB ความเรว็ 

7200 rpm หรอื ดีกวา 
- มีชองเสียบอุปกรณ 14 ชองเสียบ เปนชองเสียบมาตรฐาน PCI อยางนอย 12 ชองเสียบ 
- มีเพาเวอรซพัพลาย (Power Supply) กําลงัไมต่ํากวา 460 Watt จํานวน 1 หนวย ไดรับการรับรอง

คุณภาพตามมาตรฐาน โดยมเีอกสารรับรอง ดังตอไปนี้เปนอยางนอย ไดแก UL หรือ FCC หรือ TUV 
- มีแผงวงจรสือ่สารขอมูล (Network Interface) ชนิด 10/100 Mbp ที่ติดตั้งมาบนเมนบอรดหรือดีกวา 
- มี DVD-RW Drive แบบ internal ความเรว็ในการอานขอมูลเทียบเทาหรือดีกวา16x 
- มีเมาส (Mouse) แบบ Optical Mouse ชนิดที่มี Scroll ling ที่สามารถเชื่อมตอกับ Port PS/2 หรือ 

USB ได เทียบเทาหรือดีกวา 
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- มีแปนพิมพ (Keyboard) ไมนอยกวา 101 แปน ตวัอักษรไทยอังกฤษตดิบนแปนอยางถาวร ที่
สามารถเชื่อมตอกับ Port PS/2 หรือ USB เทียบเทาหรือดกีวา 

- มีพอรตส่ือสารแบบอนุกรม (Serial) ไมนอยกวา 1 ชอง, พอรตส่ือสารแบบ USB ไมนอยกวา 3 
ชอง, มีพอรตสําหรับเชื่อมตอเมาส (Mouse) และพอรตสําหรับเชื่อมตอกับแปนพิมพเปนแบบ PS/2 มี 1 Serial Port 

- มีจอแสดงผลเปนภาพสี (Color Monitor) แบบ LCD ขนาดไมต่ํากวา17 นิ้ว สนับสนุนการใชงานที่ 
Resolution ไมต่ํากวา 1280 x 1024 Pixels และแสดงสีไดไมนอยกวา 256 สี 

- มีระบบปฏบิตัิการ Microsoft Windows XP Professional Edition หรือดีกวา 
- เครื่องคอมพวิเตอรที่เสนอ ไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน โดยมีเอกสารรบัรอง 

ดังตอไปนี้เปนอยางนอย ไดแก CE หรือ ISO 9001 
- ติดตั้งโปรแกรมปองกนัไวรสั (Anti-Virus Software) ที่สามารถทําการ Update Virus ไดโดย

อัตโนมัติ ที่มีลิขสิทธิถ์ูกตองตามกฎหมาย 
2.4 คุณลกัษณะเฉพาะของเครือ่งคอมพวิเตอร สําหรับเจาหนาที่ Call Center จํานวน 5 ชุด 

ประกอบดวยคุณสมบัติ ดังนี้ 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) เปน Intel รุน Pentium Core2 Duo Processor ทํางานที่ความเรว็ 

ของสัญญาณนาฬิกา (Clock Speed) ไมนอยกวา 2.2 GHz จํานวน 1 หนวย 
- มีหนวยประมวลผลกลางตองมีหนวยความจําแคช ไมนอยกวา 2 MB 
- แผงวงจรหลกั (Main board) ตองมีย่ีหอเดียวและเปนยีห่อเดียวกับเครื่องท่ีเสนอ 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) แบบ DDR2 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 2 GB 
- มีจอแสดงผลเปนภาพสี (Color Monitor) แบบ LCD ขนาดไมต่ํากวา 17 นิ้ว สนับสนุนการใชงาน

ที่Resolution ไมต่ํากวา 1280 x 1024 Pixels และแสดงสีไดไมนอยกวา 256 สี 
- มี DVD-RW DVD-RW Drive แบบ Internal ความเร็วในการอานขอมลูเทียบเทาหรอืดีกวา 16x 
- มี Hard Disk แบบ Ultra ATA100 หรือ Serial ATA หรือรุนที่สูงกวา ที่มีความเรว็รอบในการหมุน

ของแผนจานแมเหล็ก 7200 RPM ขนาดไมนอยกวา 80 GB 
- มี Keyboard แบบ PS/2 หรือ USB และ ม ีOptical Mouse ท่ีมีปุม Scroll แบบ PS/2 หรือ USB 
- มอนิเตอร คียบอรด เมาส และเคส ตองเปนยี่หอเดียวกบัเครื่องที่เสนอ 
- มีระบบปฏบิตัิการ Microsoft Windows XP Professional Edition หรือดีกวา 
2.5 เครือ่งสํารองไฟฟาและรกัษาระดับแรงดันไฟฟา (UPS) สําหรับเครือ่งเซริฟเวอร (Server) 

จํานวน 1 ชุด ประกอบดวยคุณสมบัติ ดังนี้ 
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- มีระบบการทํางานแบบ Line Interactive with stabilizer สามารถจายกาํลังไฟฟาไดไมนอยกวา 
1000VA 

- ควบคุมการทํางานดวย Microprocessor ทั้งระบบ 
- มีระบบประหยัดพลังงาน (No load Shutdown: UPS Sleep Mode) 
- มีระบบตรวจสอบคุณภาพแบตเตอรี่ทุกครั้งที่เปดเครื่อง และสามารถตรวจสอบแบตเตอรี่ไดตลอดเวลา 
- ใชแบตเตอรีแ่บบ Sealed Lead Acid Maintenance Free และมีสัญญาณไฟเตือน กรณีที่แบตเตอรี ่

หมดอายุ การใชงาน (Battery Replacement LED Display) 
- มีวงจรปองกนัการลดัวงจร, การใชโหลดเกินกําลัง, การกระโชกของกระแสไฟฟา 

(Short Circuit, Overload and Surge Protection) 
- มีสัญญาณไฟบอกสภาวะการทํางานดังนี้ สัญญาณไฟเตือนเมื่อเขาสูสภาวะการทํางานขณะไฟฟา

ดับ, สัญญาณไฟฟามาปกติ , สัญญาณเตือนไฟฟาตก, สัญญาณเตือนไฟฟามาเกิน 
- มีสัญญาณไฟแสดง ระดับแบตเตอรี,่ ระดบัโหลดและการใชโหลดเกินกําลงั ของเครื่องสํารองไฟ  (UPS) 
- มีสัญญาณเสียงเตือนสภาวะการทํางานไดดังนี้ ขณะสํารองไฟฟาจากแบตเตอรี,่ ระดับแบตเตอรี่ต่าํ 

ใชโหลดเกนิกาํลัง 
- ผูใชสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ไดเองทางดานหนา โดยไมตองปดเครื่อง (Hot Swappable User Replaceable) 
- ปลั๊กไฟขาออกที่ใชตออุปกรณตอพวง มจีํานวน 4 ชอง 
- มีพอรต TEL-Line สําหรับปองกันสัญญาณกระโชกใหกับ Modem, Tel, LAN, Internet 
- มีพอรตสัญญาณเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร และซอฟตแวรควบคุมการทํางานและตรวจสอบการ

ทํางานของเครือ่งสํารองไฟฟา และรองรับ Simple Network Management Protocol (SNMP) ที่สามารถ
ควบคุมการทํางานจากระยะไกลผาน Internet 

2.6 เครือ่งโทรศัพทพรอมชดุหูฟงและไมคโครโฟน (Telephone & Headset) จํานวน 5 ชุด 
ประกอบดวยคุณสมบัติ ดังนี้ 

เครือ่งโทรศัพท (Telephone) 
- เปนโทรศัพทสายเดียว แบบแฮนดฟรี Speakerphone 
- เปนโทรศัพทสายเดียวสนทนาโดยไมตองยกหู (Speaker Phone) 
- สามารถล็อคโทรทางไกลไดดวยรหัส 2 digits มีเสียงดนตรีขณะพักสาย 
- มีไฟแสดงเสียกริ่งเรียกเขาชองตอชุดที่ครอบศรีษะ (Headset Jack) 
- มีชองตอ Data Port ปรับระดับเสียงอิเล็คทรอนิคส 3 ระดับ มีปุม Flash 
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- เครื่องโทรศัพทที่เสนอสามารถใชงานรวมกับชุดหูฟงพรอมไมโครโฟน (Headset) ท่ีเสนอได 
ชุดหูฟงพรอมไมคโครโฟน (Head Set) 
- เปนชุดหูฟงพรอมไมโครโฟน สําหรับเครื่องโทรศพัท 
- สามารถปรับระดับความดังของหูฟง และไมโครโฟนได 
- มีระบบปองกันเสียงรบกวน 

 
 

แผนผังการติดตั้งระบบ 

 
 
 ภาพ แสดงแผนผังการติดตัง้ระบบ Call Center 
ท่ีมา: บรษัิท วอยซเทล จํากัด, 2552 
 
คาใชจายในการดาํเนินการ 
 1. กรณี กปภ.ใช เลขหมาย (4 หลกั) คือ หมายเลข 1662  ชําระคาธรรมเนียมให คณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.)จํานวน 5,000 บาทตอเดือน 
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หาก กปภ. ตองการใชเลขหมาย 1662 จะตองชําระคาธรรมเนยีมเลขหมายรายเดือนในอัตรา 10,000 
บาทตอเลขหมายตอเดือน ตอ กทช. แตสามารถขอลดหยอนได 50% ของคาธรรมเนียมปกติ ตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม 
พ.ศ.2551 ขอ 82 กทช.อาจยกเวนหรือลดหยอนคาธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ 3 หลัก 4 หลัก ใน
กรณี (5) ใชรบัแจงเหตุ ชวยเหลือทั่วไป บริการขอมลูขาวสารและรับเรื่องรองเรยีนของหนวยงานราชการ
และองคกรอ่ืนท่ีดําเนินการเพื่อประโยชนสาธารณะ 
 อัตราคาธรรมเนียมเลขหมายรายเดือน 
  1) เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ 3 หลัก 100,000 บาทตอเลขหมายตอเดือน 
  2) เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ 4 หลัก 10,000 บาทตอเลขหมายตอเดือน 

3) เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ 5 หลัก 1,000 บาทตอเลขหมายตอเดอืน 
4) เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ 6 หลัก 100 บาทตอเลขหมายตอเดือน 
5) เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ 7 หลัก 10 บาทตอเลขหมายตอเดือน 
6) เลขหมายทีม่ีเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ 4 หลัก 1 บาทตอเลขหมายตอเดือน 
     อันเปนเลขหมายนํากลุมนําหนา 
จํานวนหลักของเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ 1) - 5) ไมนับเลขศนูย 0 ซึ่งใชนําเลขหมาย 

โทรคมนาคมมาตรฐาน ในกรณีที่เห็นสมควร กทช. อาจกําหนดคาธรรมเนยีมพิเศษเพิ่มเติมจากทีก่าํหนดไว
ขางตนสําหรับเลขหมายพิเศษบางประเภทก็ได 
 2. คาติดตั้งระบบ Call Center จํานวน 1,030,000 บาท ไมรวม VAT (ดูรายละเอยีดในใบเสนอ
ราคา/ใบสั่งซื้อในภาคผนวก) 
  -Software จํานวน 542,500 บาท 
  -Hardware จํานวน 447,500 บาท 
  -Service จํานวน 40,000 บาท 
 3. คาจาง Agent  จํานวน 105,000 บาทตอเดือน 

กรณี กปภ.จางจากบุคคลภายนอก จํานวน 15 คน (3 กะๆ 5 คน) ในอัตราคนละ 7,000 บาทตอเดือน  
ในปแรก 
หมายเหตุ กปภ.จะตองชําระคาบริการเปนรายป ตั้งแตปที่ 2 จํานวนปละ 10% ของขอ 2 
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2. บมจ.ทีโอที       
        

       ในกรณีนี้เปนการใหเอกชนเขามาดําเนนิการ (Outsource Call Center) โดยคณะผูศกึษาได
ดําเนินการสํารวจขอมูลใน 2 ทางเลือก คือ TOT-SmartCall  1662 และ TOT-SmartCall  1141 ตอ 1662 
ซึ่งเปนการบรกิารรับจางเหมาศูนยบริการลกูคาเต็มรูปแบบ สามารถใชงานไดกับทกุระบบ ทุกโครงขาย 
เหมาะสําหรับการดําเนนิงาน Call Center ที่ไมมีการลงทนุ ดวยหลักการที่มีการใชทรพัยากรรวมกับ กปภ. 
เพ่ือการจัดการที่มีประสิทธิภาพ (ดูรายละเอยีดในใบเสนอราคา/ใบยืนยนัการรับบรกิาร) ดังนี ้

     1) TOT-SmartCall  1662 
                       เปนบรกิาร Call Center ที่ผูใชนํ้าสามารถตดิตอผานหมายเลข 1662 โดยตรงกับพนกังานรับ
โทรศัพท (เชาใช 12 เดือน) ประกอบดวย-ระบบ Call Center 3 seats -ระบบ IVR 3 Channels -Line 
telephone 3 lines และ-Soft War Applications คิดเปนอัตราคาบริการ จาํนวน 90,000 บาท ไมรวม VAT 
      2) TOT-SmartCall  1662 
          เปนบรกิาร Call Center ท่ีผูใชน้าํสามารถติดตอผานหมายเลข 1662 โดยตรงกับพนักงานรับ
โทรศัพท (เชาใช 12 เดือน) ประกอบดวย-ระบบ Call Center 8 seats -ระบบ IVR 8 Channels -Line 
telephone 8 lines และ-Soft War Applications คิดเปนอัตราคาบริการ จาํนวน 240,000 บาท ไมรวม VAT 

       2) TOT-SmartCall  1141 ตอ 1662 
                       เปนบรกิาร Call Center 1141 ตอ 1662  (เชาใช 12 เดือน) มีการบริการ Call Center + Call 
Transfer เลขหมายพิเศษ 1141 ตอ 1662 ประกอบดวย-ระบบ Call Center 3 seats -ระบบ IVR 3 Channels –
PABX, Line telephone 3 lines และ-Soft War Applications คิดเปนอัตราคาบริการ จาํนวน 24,500 บาท ไม
รวม VAT 
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เงื่อนไข (TOT-SmartCall  1662 & TOT-SmartCall  1141 ตอ 1662) 
1. ฟรีบริการบันทึกขอมูลการใชงานและจดัทาํรายงานการใชงาน สรุปรายเดือน 
2. เรยีกเขาจาก โทรศัพทบาน 3 บาท ท่ัวไทย (โครงขายทโีอที) 
3. เรยีกเขาจากโทรศัพทสาธารณะ 1 บาท/3 นาที  (โครงขายทีโอท)ี 
4. เรยีกเขาจากโครงขายอ่ืนๆ คาบริการข้ึนอยูกับอัตราผูใหบริการโครงขายนั้นๆ 
5. สามารถใชบรกิารสง SMS จากอินเตอรเนต็ ไปยังโทรศพัทมือถือทุกเครือขาย โดยชาํระคาใช

บริการตามทีใ่ชงานจริง โดยไมมี Minimum charge 
 

หลกัการทํางาน ของ TOT-SmartCall                                                                                                                            
1. มีพนักงาน ทีโอที คอยตอบใหขอมูลบรกิารหรือขอรองเรยีนจากผูใชนํ้ากอน และจะทําการโอน 

สายใหกับพนกังาน กปภ. ที่เกี่ยวของในแตละ สนง.ป. ในกรณีทีจ่ําเปน  
   2. กปภ. จะตองนําขอมูลที่ตองการใหพนักงานรับสายตอบ โดยการจดัทําเปนฐานขอมูลที่ตอง
ปรับปรุงขอมูลอยางตอเนื่อง เพื่อข้ึนเว็บไซดหรือคอมพิวเตอร 

3. หาก กปภ. ตองการสงขอความ เชน แจงผลการแกไขปญหาหรือแจงขอมูลตางๆ ใหผูรองเรียน
ทาง SMS ไปยงัโทรศัพทมือถือของใหผูใชน้ํา พนักงานรบัสายสามารถดําเนินการใหทานไดทันที่ เนื่องจาก
มีระบบการสง SMS ผานเว็บไซดจะสงทลีะเบอรหรือสงเปนกลุมก็ได พรอมใหบริการ  
   4. ถาตองการใหมีระบบตอบรับอัตโนมัติเพื่อทําการประชาสัมพันธกอนพนักงานรับสายก็สามารถ
ทําได เนื่องจากมีระบบรองรบัอยูแลว  
   5. พนักงานรับสายสามารถโอนสายไปยังระบบโทรศัพทใหทานไดทุกระบบทนัทีเชน 
โทรศัพทมือถอื, Fixlineทุกระบบ เปนตน  

จากการสํารวจคาใชจายขางตนของ TOT ทั้ง 2 รูปแบบ พบวา ผูทีโ่ทรเขาเลขหมายจะเสียคาบริการ 
3 บาท/ครั้งและโทรศัพทสาธารณะ 1บาท/3 นาที ท่ัวไทยสําหรับโครงขาย ทีโอที สวนโครงขายอ่ืนๆอัตรา
คาบริการข้ึนอยูกับผูใหบรกิารแตละราย - ไมมีคาติดตั้งระบบแรกเขา ซึ่งปกติตองเสียคาใชจายหลายลาน
บาทและสามารถจัดทําระบบไดหลากหลายรูปแบบ รวดเร็วภายใน 1-2 สัปดาหเทานั้น โดยการจัดทํา 
Contents ผานหนาเว็บ หรือใช Contents จากหนาเว็บไซด ของบริษัทฯ ทําใหสามารถรับ-สงขอมูลกันได
แบบ Real Time นอกจากนัน้หาก กปภ. ตองการแจงผลการแกไขปญหาหรือขาวสารตางๆ ก็สามารถสง 
SMS ผานอินเตอรเน็ตสามารถสงผานเว็บไซต www.totsmartcall.com ไปยังโทรศัพทมือถือของลูกคาได
ทุกคาย โดยสามารถสงเปนกลุมหรือสงเดีย่วและตั้งเวลาสงได ในการสง SMS ไมสามารถรับประกันได 
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100% วาลูกคาไดรับขอความทั้งหมด แตทาง TOT กลาววาปจจุบันมีความมั่นใจในการใหบริการอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยมีอัตราคาบริการ TOT-SmartSMS (SMS) สําหรับลกูคา Call Center ดังนี ้

 

Package จํานวนขอความ ราคา/ขอความ 
1 1-5,000 1.00 
2 5,001-10,000 0.90 
3 10,001-50,000 0.80 
4 50,001-100,000 0.65 
5 100,001 ขอความขึ้นไป 0.55 

หมายเหตุ 1. ไมมีกําหนดการใชงานขั้นต่ํา 
    2. อัตรานีย้ังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 
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ภาคผนวก ง 
แสดงขอบเขตการดําเนินงานของบมจ.ทีโอที  
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เงื่อนไข (TOT-SmartCall  1662 & TOT-SmartCall  1141 ตอ 1662) 
6. ฟรีบริการบันทึกขอมูลการใชงานและจดัทาํรายงานการใชงาน สรุปรายเดือน 
7. เรยีกเขาจาก โทรศัพทบาน 3 บาท ท่ัวไทย (โครงขายทโีอที) 
8. เรยีกเขาจากโทรศัพทสาธารณะ 1 บาท/3 นาที  (โครงขายทีโอท)ี 
9. เรยีกเขาจากโครงขายอ่ืนๆ คาบริการข้ึนอยูกับอัตราผูใหบริการโครงขายนั้นๆ 
10. สามารถใชบรกิารสง SMS จากอินเตอรเนต็ ไปยังโทรศพัทมือถือทุกเครือขาย โดยชาํระคาใช

บริการตามทีใ่ชงานจริง โดยไมมี Minimum charge 
 

หลกัการทํางาน ของ TOT-SmartCall                                                                                                                            
1. มีพนักงาน ทีโอที คอยตอบใหขอมูลบรกิารหรือขอรองเรยีนจากผูใชนํ้ากอน และจะทําการโอน 

สายใหกับพนกังาน กปภ. ท่ีเกี่ยวของในแตละ สนง.ป. ในกรณีทีจ่ําเปน  
   2. กปภ. จะตองนําขอมูลที่ตองการใหพนักงานรับสายตอบ โดยการจดัทําเปนฐานขอมูลที่ตอง
ปรับปรุงขอมูลอยางตอเนื่อง เพื่อข้ึนเว็บไซดหรือคอมพิวเตอร 

3. หาก กปภ. ตองการสงขอความ เชน แจงผลการแกไขปญหาหรือแจงขอมูลตางๆ ใหผูรองเรียน
ทาง SMS ไปยงัโทรศัพทมือถือของใหผูใชน้ํา พนักงานรบัสายสามารถดําเนินการใหทานไดทันที่ เนื่องจาก
มีระบบการสง SMS ผานเว็บไซดจะสงทลีะเบอรหรือสงเปนกลุมก็ได พรอมใหบริการ  
   4. ถาตองการใหมีระบบตอบรับอัตโนมัติเพื่อทําการประชาสัมพันธกอนพนักงานรับสายก็สามารถ
ทําได เนื่องจากมีระบบรองรบัอยูแลว  
   5. พนักงานรับสายสามารถโอนสายไปยังระบบโทรศัพทใหทานไดทุกระบบทันทีเชน 
โทรศัพทมือถอื, Fixlineทุกระบบ เปนตน  

จากการสํารวจคาใชจายขางตนของ TOT ท้ัง 2 รูปแบบ พบวา ผูที่โทรเขาเลขหมายจะเสียคาบริการ 
3 บาท/ครั้งและโทรศัพทสาธารณะ 1บาท/3 นาที ทั่วไทยสําหรับโครงขาย ทีโอที สวนโครงขายอ่ืนๆอัตรา
คาบริการขึ้นอยูกับผูใหบริการแตละราย - ไมมีคาติดตั้งระบบแรกเขา ซึ่งปกติตองเสียคาใชจายหลายลาน
บาทและสามารถจัดทําระบบไดหลากหลายรูปแบบ รวดเร็วภายใน 1-2 สัปดาหเทานั้น โดยการจัดทํา 
Contents ผานหนาเว็บ หรือใช Contents จากหนาเว็บไซด ของบริษัทฯ ทําใหสามารถรับ-สงขอมูลกันได
แบบ Real Time นอกจากนั้นหาก กปภ. ตองการแจงผลการแกไขปญหาหรือขาวสารตางๆ ก็สามารถสง 
SMS ผานอินเตอรเน็ตสามารถสงผานเว็บไซต www.totsmartcall.com ไปยังโทรศัพทมือถือของลูกคาไดทุก
คาย โดยสามารถสงเปนกลุมหรือสงเดี่ยวและตั้งเวลาสงได ในการสง SMS ไมสามารถรับประกันได 100% 
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วาลูกคาไดรับขอความทั้งหมด แตทาง TOT กลาววาปจจุบันมีความมั่นใจในการใหบริการอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยมีอัตราคาบริการ TOT-SmartSMS (SMS) สําหรับลูกคา Call Center ดังนี้ 

 

Package จํานวนขอความ ราคา/ขอความ 

1 1-5,000 1.00 

2 5,001-10,000 0.90 

3 10,001-50,000 0.80 

4 50,001-100,000 0.65 

5 100,001 ขอความขึ้นไป 0.55 

หมายเหตุ 1. ไมมีกําหนดการใชงานขั้นต่ํา 
    2. อัตรานีย้ังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 
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